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liikuntapeliseinän 
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monipuolinen  
liikuntapeliseinä   

kaikenikäisille.

...JA MONTA MUUTA.

ILMAINEN 1h PYSÄKÖINTI  
Plussa-kortilla Ruohiksen Europarkissa

PARKKISÄHKÖ 
Sähköautoille maksulliset latauspaikat  
-4 -tasolla, alueella A/B.
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peruskoulun 
keskustori 
taipuu arkeen 
ja juhlaan.

Raitiovaunujen
kääntöraiteen 
meteli ärsyttää 
Saukonpaadessa

Malagankadun 
kerrostalossa 
asukkaat ovat 
rakennuttajia

Elisa ja Paavo Mero rakensivat kotinsa 
Malagankadulle ryhmärakennuttamishankkeena.
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hammas-
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hammas-
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PÄÄKIRJOITUS

K ävin Jätkäsaaren uudessa peruskou-
lussa. Kävelin portaat kolmanteen 
kerrokseen ja avasin oven, tietämättä 
mitä odottaa. 

Oven takana avautui koulun kes-
kusaukio. Oho, tältäkö täällä näyttää? Lapsuu-
teni koulut tai lukiot eivät aivan olleet samassa 
kategoriassa, vaikka varsin toimivia olivatkin. 
Oli käytäviä, siipiä ja luokkia, mutta ei tällais-
ta toria. 

Jätkäsaaren koulu on kuin neliskulmainen 
donitsi. Toriksi kutsuttu avara keskustila le-
vittäytyy alakerroksesta kattoon asti. Valtavat 
kattoikkunat päästävät sisään voimakasta elo-
kuista aamupäivän valoa. No, talvikuukausina 
valoa on tietenkin hieman vähemmän tarjolla.

Kuten koulun rehtori Kirsi Myllymäki sa-
noo, toreissa on tärkeää se, miten kyläläiset ot-
tavat ne haltuunsa. Koulun keskustori taipuu 
vielä monenlaiseen aktiviteettiin, kunhan op-
pilaiden mielikuvitus päästetään vapaaksi. 

Koulun arkkitehtuuri taideteoksineen, viih-
tyisine kirjastoineen ja säkkituoleineen lähet-
tää tiettyä signaalia oppilaille: koulunkäynnistä 
on myös lupa nauttia.

Jätkäsaaren koulusta on lisää tarinaa ja ku-
via sivuilla 4–5. 

OSALTAAN UUDEN koulun keskustoriraken-
teen mahdollisti se, että Jätkäsaaren koulun lii-
kuntatilat ovat naapurissa. Ulkokenttä on jo 
valmis, ja väliaikaiset sisäliikuntatilatkin pian 
käyttövalmiit koulun lähellä. 

Alun perin sisäliikuntatilat uimahalleineen 
piti löytyä viereisestä Bunkkeri-rakennuksesta. 

Bunkkeri on ollut – muun muassa rakennuk-
sen myyntihinnasta tehtyjen valitusten myötä – 
vastatuulessa ja myöhässä jo vuosia alkuperäi-
sestä suunnitelmastaan. 

Keväällä 2018 Helsingin kaupunki sopi 
SRV:n kanssa, että SRV maksaa Bunkkerista 
noin 23 miljoonaa euroa ja rakentaa Bunkke-
riin sisäliikuntatilat uimahalleineen koululais-
ten ja kaupunkilaisten käyttöön, sekä noin 300 
asuntoa. Se vihreä valo vain vielä puuttuu, että 
rakentaminen saataisiin käyntiin.

Bunkkeria odotellessa uudet Jätkäsaaren 
ulkokentät tuovat paitsi koululaisille, myös pai-
kallisille urheiluseuroille hyvät harjoittelu- ja 
pelimahdollisuudet. Näemme varmasti jalka-
pallon junioriturnauksia ynnä muita pelejä uu-
della kentällä.

HIEMAN UUTTA PINTAA tarvittaisiin kanavan 
toisellakin puolella. Ruoholahden ala-asteen 
koulun vieressä  oleva urheilukenttä – kutsu-
manimeltään punainen kenttä – on huonossa 
kunnossa ja pikaisen kunnostuksen tarpeessa. 
Epätasaisella ja rikkonaisella pinnalla onnetto-
muusriski kasvaa. 

Kentän kunnostusta on lupailtu, ja toivot-
tavasti uusi pinta saadaan pian punaisellekin 
kentälle.

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

100
KUUKAUDEN LUKU

Jätkäsaaren sadas rakennushanke käynnistyi 
toukokuussa, kun HEI Schools Jätkäsaari -päiväkodin 

rakentaminen käynnistyi Livornonkadulla.

Eipä ole koulu  
entisensä

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

Painosmäärä 24 500 kpl.

JAKELU
Posti Oy 
Jakelupalaute: puh. 0100 85160 

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399

TOIMITTAJAT
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.

Lokakuun  Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 3.10. 2019. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 24.9. 2019.

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

KURSSILLE. Syksy on perinteisesti 
ollut itsensä aktivoimisen ja erilai-
sille kursseille osallistumisen aikaa. 
Itämerentalossa voit päästä vaikkapa 
Öljyvärimaalauksen jatkokurssi ilman 
tärpättiä -tunneille. Eteenpäin pääset 
esimerkiksi ilmonet.fi- tai vaikkapa 
helao.fi-sivujen kautta.

DESIGN MARKET. Osana syyskuussa 
järjestettävää Helsinki Design Weekiä 
Kaapelitehtaalla järjestetään Design 
Market 7.–8. syyskuuta. Sieltä voi 
ostaa aikaisempien sesonkien tuotteita 
tai prototyyppejä edullisin hinnoin. 
Paikalla on noin 200 myyjää. Sisään 
pääsee ilmaiseksi.

PIENI GALLERIA. Hietaniemenkatu 
17:ssä kivijalassa toimii hyvin kompakti 
Galleria Pirkko-Liisa Topelius. Se on 
profiloitunut nuorten ja vielä tuntemat-
tomien taiteilijoiden löytäjänä ja esille-
tuojana. Tällä hetkellä galleriassa on 
Pirkko Aario -muistonäyttely syyskuun 
puoliväliin saakka.Jätkäsaaren uusi koulu 

on kuin neliskulmainen 
donitsi.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

rakennushanketta

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

Nautintoja meren äärellä.

Rapujuhlat  
meren rannalla.

AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ
TUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINEN

KATTAUKSET KLO 11  JA  15

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

Lokakuu 3.10. 24.9.
Marraskuu 7.11. 29.10.
Joulukuu 5.12. 26.11.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Ruoholahden 
Sanomat  
somessa

Twitter 76 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 770 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 471 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

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

TERVETULOA YSTÄVÄT!

Syyskuun tarjous
RUOHOLAHDEN  
ÄSSÄAPTEEKKI
S-Marketin  
yhteydessä
Itämerentori 2, 00180  
Helsinki Puh. 029 170 0780
info@ruoholahdenassaapteekki.fi

ma–pe 8–20, la 10–15, su 12–16

18€
Multivita

 
liquid face and body wash 
/ olive face and body wash

250 kpl

Junior mix

norm. 22,78
100% JOURNALISMIA
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Jätkäsaaressa  
vuodesta 2015

Tyynenmerenkatu 5 
www.mountkailash.fi

Take 
away

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

 –10%

       Nepalese Cuisine
 Ma–pe  

10.30–22
la 12–22
su 12–21

Lounas 
alk. 9,70€

À la cartesta 

Syystarjous!
Tule syömään porukalla – ryhmän neljäs  
ruokailija syö pääruoan ilmaiseksi!
Voimassa 30.9. asti. Koskee à la carte -listan pääruokia.
(Leikkaa ilmoitus talteen tai ota siitä kuva)
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L3-makasiinin korjaustöissä 
ilmennyt hankaluuksia 

Tyynenmerenkadulla sijaitsevassa van-
hassa makasiinirakennuksessa on me-
neillään remontti, jossa parannetaan 
rakennuksen paloturvallisuutta. 

Remontti L3-makasiinissa alkoi 
vuosi sitten eli syyskuussa 2018. Sitä ennen ma-
kasiinin vuokralaisten vuokrasopimukset kat-
kaistiin. Kaupunki sai vuokralaisilta kritiikkiä sii-
tä, että vuokrien irtisanominen tuli yllättäen.

”Remontti on edellytyksenä rakennuksen 
käytölle, eikä paloturvallisuusremonttia voitu 
tehdä muuten kuin tyhjentämällä koko talo”, se-
littää Helsingin kaupungilla työskentelevä pro-
jektivastaava Kalevi Aittola syytä sille, miksi 
vuokrasopimukset irtisanottiin niin lyhyellä va-
roitusajalla.

Makasiinirakennuksen paloturvallisuudes-
sa havaittiin puutteita, kun rakennuksessa sattui 
pienimuotoinen tulipalo. Palo lähti liikkeelle pa-
kastearkun oikosulusta. Palotarkastajien tullessa 
paikalle he totesivat, että paloturvallisuus on riit-
tämätön.

ENNEN REMONTTIA makasiinissa toimi antiik-
kiliike Weird Antiques sekä galleriakeskittymä, 
jossa oli kolme galleriaa: Galleria Huuto, Galleria 
Rankka ja SIC. 

Makasiinissa toimi myös ravintola Golden 
Classics, pin up -valokuvastudio sekä useiden 
pienyritysten toimitiloja. Häätö tuli vuokralaisil-
le yllättäen, mikä aiheutti ongelmia uusien tilo-
jen löytämisessä.

Entisistä makasiinin vuokralaisista Galle-
ria Huuto löysi uudet toimintatilat melko lähel-
tä, Eerikinkadulta. Galleria Huuto oli tosin juuri 
remontoinut L3-makasiinissa olleet tilansa kau-
pungin myöntämällä 20 000 euron apurahalla 
ennen tietoa vuokrasopimuksen irtisanomisesta. 

Televisiosarja Vintage-valtakunnasta tuttu 
antiikkiliike Weird Antiques puolestaan toimii 
nykyään Tuusulassa.

L3-MAKASIINI on yli 90 vuotta vanha suojeltu 
rakennus. Ennen remonttia rakennus oli Aittolan 
mukaan kohtalaisessa kunnossa. 

“Pintamateriaalit olivat vanhoja ja sähkötek-
niikka ja ilmanvaihto lähes olemattomia”, Aitto-
la toteaa.

Remontissa lisätään poistumisteitä rakennuk-
seen. Paloturvallisuus on ensisijainen syy remon-
tille, mutta samalla uusitaan rakennuksen ilman-
vaihto ja sähköt, sekä poistetaan haitta-aineita. 

KORJAUSTÖIDEN on tarkoitus valmistua loka-
kuun loppuun mennessä. Remonttia on viiväs-

tyttänyt urakoitsija Rakennus Omeran konkurssi, 
joka tapahtui kesken korjaustöiden. 

KONKURSSISTA SEURASI kolmen kuukauden 
tauko remonttitöihin. Remontin tekee loppuun 
Helsingin kaupungin liikelaitos Stara. 

Makasiinin tulevaisuus on vielä auki. Hel-
singin kaupunki suunnittelee rakennuksen myy-
mistä. Tarjouskilpailu järjestetään mahdollisesti 
loppuvuodesta. Makasiini on ollut myynnissä ai-
emminkin, mutta sopivaa ostajaa ei ole löytynyt.

Ennen makasiinin myymistä tiloja vuokra-
taan tilapäisesti.

Kaupunkiympäristön tilapalvelupäällikkö Ju-

hani Linnosmaan mukaan Helsingin kaupun-
ki haluaa myydä makasiinin, sillä kaupungilla ei 
ole itsellään sopivaa käyttötarkoitusta tiloille.

”Kilpailutuksella haetaan ideoita siihen, mitä 
toimintaa makasiinissa voisi olla”, Linnosmaa to-
teaa.

Makasiini voisi tarjota erinomaiset puitteet 
kaupunkikulttuurin edistämiselle. Makasiini si-
jaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhte-
yksien varrella ja Länsisataman laivat tuovat alu-
eelle turisteja. 

Ennen remonttia L3-makasiini olikin tiivis 
kulttuurikeskittymä gallerioineen ja antiikkiliik-
keineen. 

Katriina Kontuniemi
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Urakoitsija Rakennus Omera 
ajautui konkurssiin, mikä on 
viivästyttänyt remonttia. Makasiinin 
tulevaisuus on vielä epäselvä.

L3-makasiini

 ≈ Tyynenmerenkadulla sijaitseva suojeltu L3-
makasiini valmistui vuonna 1924 sataman varas-
torakennukseksi. Sen on suunnitellut arkkitehti Lars 
Sonck. Rakennus on suojeltu.

 ≈ Makasiinissa alkoi paloturvallisuusremontti 
syyskuussa 2018. Remontin on tarkoitus valmistua 
2019 lokakuun loppuun mennessä.

 ≈ Ennen remonttia tiloissa toimineiden vuokrasopi-
mukset irtisanottiin lyhyellä varoitusajalla.

 ≈ Helsingin kaupunki aikoo myydä L3-makasiinin.
 ≈ Tarjouskilpailu järjestetään mahdollisesti jo 

loppuvuodesta.

Länsisataman vieressä sijaitseva vanha L3makasiini on toiminut 
alun perin sataman varastorakennuksena.

Kilpailutuksella 
haetaan  

ideoita siihen, mitä 
toimintaa makasiinissa  
voisi olla.”
 
Juhani Linnosmaa
Helsingin kaupunki

KATRIINA KONTUNIEMI

Jätkäsaari-
keskusteluilta 
Huutokonttorilla
HELSINGIN KAUPUNKI järjestää keskustelutilai-
suuden Jätkäsaaren rakentamistilanteesta tors-
taina 29. elokuuta kello 17–19.

Tilaisuus on tuttuun tapaan Jätkäsaaren in-
fokeskuksen ja kirjaston tiloissa Huutokonttori-
rakennuksessa. 

Keskusteluilaisuudessa esitellään Jätkäsaa-
ren rakentamisen vaiheita, liikuntapuiston tilan-
netta ja Länsilinkin yleissuunnitelmaa.

Kello 17 alkavissa tietoiskuissa Outi Sänt-
ti käy läpi Jätkäsaaren rakennusprojektien ete-
nemistä, Jyrki Inkinen esittelee liikuntapuistoja 
ja Teo Tammivuori sekä Teemu Vuohtoniemi 
Länsilinkin suunnitelmia.

Ruoholahden Sanomat
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Avara 
tori on 
uuden 
koulun 
sydän

Avara tila ja paljon valoa. Rehtori Kir-
si Myllymäki on selvästi ylpeä uudes-
ta Jätkäsaaren koulusta.

”Tuntuu siltä, että kaikilla lapsil-
la ja aikuisilla tulee sellainen olo, että  

’vau’, miten paljon ilmaa ja valoa täällä on.”
Koulun keskellä on valtava aukio, jonka ym-

pärille koululuokat, ruokalat ja muut tilat on ra-
kennettu. Aukion alakerrassa on puinen katso-
morivistö. Näyttämön lavan edessä on verho. Isot 
kattoikkunat tuovat valoa aukiolle.  Rehtori Myl-
lymäki on innoissaan keskusaukion arkkitehtuu-
rista, ja siitä, mihin sitä voi käyttää.

”Tämä tila on nimeltään tori. Toreissahan 
tärkeätä se, että miten kyläläiset ottavat ne hal-
tuunsa. Mekin odotamme vielä, että mihin kaik-
keen tämä tori taipuu”, Myllymäki sanoo.

”Ainakin liikkumiseen ja leikkimiseen. Kou-
lun iltapäiväkerho käyttää tätä jo. Sitten tässä on 
mahdollisuus elokuvien katsomiseen, esityksiin, 
musisointeihin ja yhteislauluihin.”

Joulu- ja kevätjuhlaesityksiin tilaa on yllin 
kyllin oppilaille ja vanhemmille. Katsomopenk-
kien lisäksi esityksiä voi seurata ”parvelta” eli le-
veiltä kerroskäytäviltä, jotka kiertävät toria, ja 
joilta on esteetön näkymä alas.

SEITSEMÄSLUOKKALAISET Maarit Purho-
nen, Saga Hurmalainen ja Olli Huovinen siir-
tyivät Ruoholahden ala-asteen koululta Jätkäsaa-
reen. Kaikkien koti on Jätkäsaaressa, ja he ovat 
tyytyväisiä, että lähikoulu valmistui nyt.

”Jos tämä ei olisi ollut valmis, olisimme var-
maan kaikki menneet Taivallahden kouluun”, 
Purhonen sanoo.

Taivallahden koulu on Etu-Töölössä. Siellä 
on luokka-asteet 1–9, ja siellä opiskelee noin 650 
koululaista.

Oppilaskolmikko kehuu Jätkäsaaren koulua.
”Tosi hieno ja moderni, paljon isompi kuin 

aiempi koulumme”, Purhonen sanoo.
”Tuo urheilukenttä on ihan sairaan iso ja 

hieno”, Saga Hurmalainen sanoo.
”Meillä oli vanhassa koulussa sellainen pu-

nainen kenttä, joka ei ollut punainen. Jos siinä 
kaatui, niin sattui ihan sairaasti”, Hurmalainen 
jatkaa.

Myös Olli Huovinen luonnehtii koulua isok-
si ja moderniksi. 

”Luokat ovat ihan erilaisia kuin vanhassa kou-
lussa. On luokkia, jotka on tehty jollekin aineelle, 
kuten esimerkiksi fysiikka, kun siellä on jotain ih-
me imureita tai suihkuja”, Huovinen sanoo.

”Ja täällä on sohvia. Ja urheilukenttä on tosi 
hieno.”

JÄTKÄSAAREN KOULU aloitti toiminnan elo-
kuun alussa koulujen alkaessa. Luokkia kou-
lussa on pian ensimmäisestä yhdeksänteen ja 
oppilaita yli 800. Mutta ei vielä.  Nyt koulussa 

Jätkäsaaren peruskoulussa aloitti 
260 oppilasta. Seiskaluokkalaiset 
ovat koulun vanhimpia. Kahden 
vuoden kuluttua koulun kaikki 
luokka-asteet ovat täynnä. Silloin 
koulussa on yli 800 oppilasta.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

ahertavat luokka-asteen ykkösestä neloseen sekä 
seiskaluokkalaiset. Yhteensä koulussa on noin 
260 oppilasta tänä lukuvuonna. 

Seiskoilla on tärkeä rooli uuden koulun kult-
tuurin kehittymisessä.

”Me panostamme paljon seiskaluokkalaisiin, 
koska he ovat vanhimpia oppilaitamme seuraa-
vat kolme vuotta”, rehtori Myllymäki sanoo.

”On ollut ihanaa, ettemme ole ihan tupaten 
täynnä heti. Olemme saaneet rauhassa asettua 
pienemmällä porukalla.”

Postin kuorma-auto on juuri tuonut lisää ka-
lusteita sivuoven eteen. Myllymäki käväisee kul-
jettajan kanssa selvittämässä, kuka purkaisi ne 
suojapahveistaan.

”Kaikennäköistä pientä täältä vielä puuttuu, 
mutta se ei toimintaa haittaa,” Myllymäki kertoo.

Jätkäsaaren koulussa aloitti yli 50 seiskaluokkalaista. He ovat uuden koulun vanhimpia oppilaita seuraavat kolme lukuvuotta. Lähes kaikki 
koulun seitsemäsluokkalaiset kokoontuivat Ruoholahden Sanomien toiveesta yhteiskuvaan koulun keskusaukiolle eli torille.

Koulun piha on on myös maailmankartta. 
Sininen kuvaa merta. Etualalla on Afrikka, ja 
sen edessä on valkoisella väritetty Eurooppa.

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

MIKÄ   Pintxos Moruno con pimiento  17,5 e

MITÄ   Grillattu karitsan sisäfilevarras ja 
leipää, jonka päällä on grillattua paprikaa.

MISSÄ   Malagankatu 2  

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Karitsaa 
menee eniten, mutta mustekalaa (Pulpos) ja 
katkarapua (Gambas) myös paljon.”

DOS PULPOS avasi ovensa vappuaattona 
Malagankadulle. Listalla on muutaman euron 
tapaksia, joita voi tilata useamman, tai ottaa 
yhden isoista annoksista. Ravintolan omista-
vat veljekset Kadir ja Sami Uykun. 
 
AANGAN on nepalilaisketju, jonka yksi ravin-
toloista on ollut Hietalahdenkadulla vuodesta 
2009. Omistaja on Bhoj Raj Kharel.

Suosituin annos -palstalla on aiemmin on esi-
telty Grön, Long River, Pizzeria Luca, Ves-
sel Burger, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Rak-
sa, Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan 
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   Sag Paneer 15,90 e

MITÄ   Nepalilaista juustoa kastikkeessa, 
jossa on mm. pinaattia, sipulia, valkosipulia, 
inkivääriä ja kermaa. Lisukkeena riisiä.

MISSÄ   Hietalahdenkatu 8

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Meillä käy 
paljon kasvissyöjiä. Sag Paneer on suosituin 
Shahi Paneerin rinnalla. Suunnilleen yhtä 
suosittu on Butter Chicken.” 

DOS PULPOS

AANGAN

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Rehtorin lempiaine 
lapsena oli välitunti

Ruoholahden ala-asteen koulun 
opettajanhuoneessa käy iltapäiväl-
lä säpinä. Opettajat ovat aloittaneet 
työnsä edellisenä päivänä ja loppu-
viikosta aloitetaan lukuvuosi. 

Sisäilma on paksua kokoustamisen jäljil-
tä. Koulun uusi rehtori Jouni-Jukka Annala 
jaksaa silti hymyillä. 

”Mielettömän hyvällä mielellä olen aloit-
tamassa lukuvuoden”, Annala sanoo. 

Lähes kaksikymmentä vuotta apulaisreh-
torina Espoon Pohjois-Tapiolan Sepon kou-
lussa ollut Annala on vihdoin saanut toivei-
densa mukaisen työpaikan rehtorina. 

”Tämä oli haaveeni pitkään. Minulla oli 
kutina, että selviän tästä työstä kyllä hyvin.”

Annalan edeltäjä, rehtori Laila Nieminen 
jäi eläkkeelle kesän alussa.

Oulussa syntyneen Annalan molemmat 
vanhemmat olivat rehtoreita. 

”Yritin nuorena pitkään jotain muuta, 
mutta annoin lopulta periksi. Tiesin heti, et-
tä tämä oli minulle oikea ala.” 

Annala valmistui luokanopettajaksi Ou-
lussa vuonna 1995. Pääkaupunkiseudulle hän 
muutti samana vuonna. 

”Aloitin työurani Taivallahden peruskou-
lussa, joten nyt ympyrä ikään kuin sulkeu-
tuu.” 

RUOHOLAHTEA TAI JÄTKÄSAARTA Anna-
la ei juurikaan tunne. Kaupunginosan lisäksi 
opeteltavaa riittää myös muun muassa uuden 
kunnan tietojärjestelmissä, joita koulutyössä 
käytössä on useita. 

”Wilma on onneksi sama kuin Espoossa, 
mutta muihin täytyy tutustua. Nyt olen itse 
kuin koulunpenkillä.”

Uuden toimensa aluksi Annalalle on tär-
keää saada arki pyörimään hyvin. Jatkon toi-
minnan kehittämisen suuntaa hänen on vie-
lä vaikea arvioida. 

”Toivon ainakin kouluille parempia re-
sursseja. Koulut tarvitsevat lisää aikuisia.”

Hyvä opettaja on Annalan mielestä in-

nostunut ja hänellä on erinomaiset vuorovai-
kutustaidot sekä hyvä pelisilmä. 

”Tärkeää on se, miten oppilaisiin suhtau-
dutaan. Lapsia on kunnioitettava. Kun opet-
taja kunnioittaa lasta niin lapsikin kunnioit-
taa häntä”, Annala sanoo.

Tärkeintä rehtorin työssä Annalan mu-
kaan on luoda hyvä yhteistyö henkilökun-
nan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

”Hyvä rehtori kuuntelee henkilökuntaa, 
luo hyvän työympäristön ja on näkyvillä las-
ten koulutyössä.” 

”Lisäksi hän kestää jatkuvaa keskeneräi-
syyttä ja stressiä sekä omaa hyvät organisoin-
tikyvyt.” 

Haastetta työhön tuo Annalan mukaan 
ajankäytön hallinta ja hankalat asiat, kuten 
ongelmatilanteiden ratkominen. Haasteisiin 
hän tarttuu myönteisyydellä. 

”Positiivinen palaute on tärkeää. Niin op-
pilaille kuin henkilökunnallekin.” 

Uuden rehtorin mielestä parasta koulu-
työssä on lapset. 

”Kun lapsen saa innostumaan oppimises-
ta, se palkitsee.” 

Annala haluaa tulla tunnetuksi tiukkana 
mutta reiluna rehtorina. 

”Koulu on lasten työtä ja sille on luota-
va selkeät rakenteet. Luokkiin on luotava po-
sitiivisen turvallisuuden ilmapiiri. Tunne, et-
tä joka luokka on huipputiimi, jossa jokainen 
otetaan mukaan. Silloin kaikkien on mukava 
tulla kouluun.”

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Jouni-Jukka Annala
 ≈ Ruoholahden ala-asteen rehtori 5 elokuuta 

2019 alkaen
 ≈ Ikä: 48
 ≈ Syntymäpaikka: Oulu
 ≈ Kotipaikka: Espoo
 ≈ Perhe: Vaimo ja 21-, 15- ja 13-vuotiaat 

tyttäret
 ≈ Lemmikit: Labradorinnoutaja Gino
 ≈ Harrastukset: Lasten kuljettaminen harras-

tuksiin, mökkeily, kuntoilu
 ≈ Lempiaine koulussa oli: Välitunti
 ≈ Lempimusiikki juuri nyt: John Fogerty
 ≈ Aikaisempi työpaikka: Apulaisrehtori Sepon 

koulu, Pohjois-Tapiola, Espoo
 ≈ Haluaa tulla muistetuksi: Reiluna ja oikeu-

denmukaisena reksinä
 ≈ Mitä muuta: Pelannut nuoruudessa jääkiek-

koa ja kaukalopalloa SM-tasolla.

Ruoholahden ala-asteen koulun 
uutena rehtorina on aloittanut 
Jouni-Jukka Annala. Hänen 
molemmat vanhempansa ovat 
olleet rehtoreita. ”Koulu on 
minulle paras työpaikka.”

Jätkäsaaren koulun rehtori Kirsi Myllymäki on 
vaikuttunut koulun avaruudesta ja valoisuudesta.

Ruoholahden koulusta yläasteelle Jätkäsaaren 
kouluun  siirtyneet seiskaluokkalaiset 
Saga Hurmalainen (vas.), Olli Huovinen ja 
Maarit Purhonen kehuvat Jätkäsaaren uutta 
koulua ”tosi hienoksi ja moderniksi”.

Jätkäsaaren koulun keskusaukio eli tori saa 
päivänvaloa näyttävien kattoikkunoiden läpi.

Ruoholahden alaasteen koulun uusi rehtori on JouniJukka Annala.
Kirjasto ja lukunurkkauksessa on säkkituoleja.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

RAUNO HIETANEN

Tervetuloa Jätkäsaaren
rakentamisen asukasiltaan

Jätkäsaaren infokeskukseen ja kirjastoon Huutokonttorille
torstaina 29.8. klo 17-19

Tietoiskut alkavat klo 17.00:

• Jätkäsaaren rakentamisen
eteneminen
Outi Säntti (Helsingin kaupunki)

• Liikuntapuiston esittely ja
tilannekatsaus
Jyrki Inkinen (Helsingin kaupunki)

• Länsilinkin ympäristön
yleissuunnitelma
Teo Tammivuori ja Teemu
Vuohtoniemi (Helsingin kaupunki)

Lisäksi asiantuntijoita on tavattavissa 
tietoiskujen jälkeen. He keskustelevat ja 
vastailevat kysymyksiin infopisteillä 
Huutokonttorin kirjastossa muun muassa 
alueen logistiikasta, kaavoituksesta, 
puistoista ja liikuntapuiston toiminnasta.

Tilaisuudessa esitellään Jätkäsaaren rakentamisen vaiheita, liikuntapuiston 
tilannetta ja Länsilinkin yleissuunnitelmaa. Tietoiskut pidetään pelastuslaitoksen 
liikuntasalissa, joka sijaitsee infokeskuksen talossa osoitteessa 
Tyynenmerenkatu 1. Liikuntasalissa on istuimia 140:lle kiinnostuneelle ja sinne 
pääsee kulkemaan kirjaston tilojen kautta.

Asukasillan juontaa Etelä-Helsingin alueen stadiluotsi Jarkko Laaksonen.

Saukonpaaden kääntöraiteelle 
saatetaan rakentaa kiskojen 
automaattinen voitelulaite, joka 
vähentäisi kiskometeliä.

Ratikkojen kääntöraiteen 
kirskunta harmittaa asukkaita

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

Linjojen 8 ja 9 päätepysäkillä kääntyvät 
raitiovaunut pitävät ääntä Saukonpaa-
dessa.  Helsingin raitioliikenteestä vas-
taavan HKL:n ratainsinööri Simo Karja-
laisen mukaan valituksia kääntöraiteen 

melusta on tullut. 
”Kääntölenkki sijaitsee hiekkakentällä, joten 

runsas pöly on osasyyllinen kirskuntaan”, Karja-
lainen sanoo. 

Hänen mukaansa raitioliikenteen meluntor-
junnassa keskitytään kiskojen ylläpitoon ja ajo-
nopeuksien alentamiseen. 

”Kohteessa käydään säännöllisesti tekemässä 
raiteiden profiilin tarkastusta sekä lian poistoa ja 
rasvausta. Valituksen tullessa käymme aina vie-
lä erikseen tarkistamassa tilanteen”, Karjalainen 
sanoo. 

Kääntöraiteen lähellä asuvan Harri Lauro-
sen mukaan melu on tavallista voimakkaam-
paa, sillä ympäristö on rakenteilla olevaa, avoin-
ta hiekkakenttää. 

”Ympärillä ei ole ääntä vaimentavaa kasvil-
lisuutta eivätkä sitä ympäröi korkeat talot. Kirs-
kunta pääsee etenemään satojen ihmisten kotei-
hin”, Lauronen sanoo. 

”En varmasti ole ainoa jota melu häiritsee. 
Tiedän jopa asukkaan, joka muutti pois pysäkin 
viereisestä talosta melun takia.”

Lauronen on huomannut, että pysäkkiä käy-

dään huoltamassa monta kertaa vuorokaudessa. 
”En ole tosin huomannut sen vaikuttavan 

meteliin.”
Lauronen ehdottaa, että kääntöpysäkille ra-

kennettaisiin kevyt meluaita. Aitaan voisi hänen 
mielestään myydä mainospaikkoja, joilla sen ra-
kentaminen voitaisi kustantaa. 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksi-
kön ympäristötarkastaja Anne Leppänen ei läm-
pene ajatukselle. 

”Kevyestä aidasta ei olisi hyötyä. Meluestei-
tä ei yleensä ole mahdollista rakentaa kantakau-
punkiin, vaan muut keinot ovat ensisijaisia”, Lep-
pänen sanoo.

MELUHAITTOJA ASUKKAILLE on aiheutta-
nut myös linjojen 8, 6 ja 6T kääntölenkki Kaj 
Franckin aukiolla Arabianrannassa. Siellä kään-
töpaikan kiskoille asennettiin jo vuosia sitten au-
tomaattinen rasvauslaite. 

HKL:n Karjalaisen mukaan myös Jätkäsaa-
ren kääntöpysäkille on suunnitteilla asentaa ras-
vauslaite. 

”Päätös tehdään lähiaikoina. Koska asennus 
on investointi, vaikuttaa siihen se, kuinka monta 
vuotta kääntölenkki on vielä käytössä”, Karjalai-
nen kertoo. 

Saukonpaaden kääntöpysäkki on väliaikai-
nen, eikä sen poistumisajankohtaa vielä tiedetä. 

”Tämänhetkisen arvion mukaan raitiolin-
jat ja kääntölenkit ovat lopullisessa muodossaan 
vuonna 2024. Silloin ratayhteys kulkee Länsiter-
minaarille saakka ja yksi kääntölenkki sijaitsee 
Atlantinkadulla”, Karjalainen kertoo.

Helsingin kaupunki tekee viiden vuoden 
välein meluselvityksiä. Viimeisin selvitys on 
vuodelta 2017. Sen mukaan helsinkiläisistä 37 
prosenttia asuu alueilla, joilla tieliikenteen me-
lutaso ylittää päiväajan ohjearvotason 55 desibe-
liä. 

Selvityksen pohjalta laaditun meluntorjun-
nan toimintasuunnitelman mukaan raitioliiken-
teen melua pyritään ehkäisemään muun muassa 
ratojen tärinäeristyksillä, kiskojen hiomisella ja 
rasvauksella sekä luopumisella suurempaa me-
lua aiheuttavista vaunuista. 

Yhteistyössä HKL:n kanssa vaikutetaan kul-
jettajien ajotapaan ja nopeuksiin.

”Jätkäsaaressa melu on huomioitu myös 
asuintalojen ääneneristävyysvaatimuksissa”, An-
ne Leppänen sanoo. 

Hänen mukaansa liikenteen melu on moni-
syinen kokonaisuus, joka vaatii pitkän ajan työ-
tä ja useita toimia yhteistyössä eri tahojen kes-
ken. 

”Seuraamme melutilannetta ja pyrimme mo-
nin keinoin parantamaan tilannetta. Kaupungin 
tavoitteena on vähentää melua ja siitä aiheutuvia 
haittoja ja parantaa kaupungin ääniympäristöä.”

Raitiovaunulinjat 8 ja 9 tekevät kääntölenkin Saukonpaadessa lähellä Länsisatamankadun 
ja Välimerenkadun risteystä. Lähitalojen asukkaat ovat valittaneet metelistä. 
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Rokkimuskari aloittaa 
Jätkäsaaren peruskoululla
Lapsiperheiden määrä Jätkäsaaressa 
kasvaa kovaa vauhtia, joten lasten 
harrastuksille riittää kysyntää.

Rokkimuskarin rehtori Aarne Himberg ja 
opettaja Helena Dumell odottavat innolla 
syksyn muskareiden alkamista.

KATRIINA KONTUNIEMI

RAUNO HIETANEN

Kymmenisen vuotta sitten Rokkimus-
karin ”isä”, rehtori Aarne Himberg sai 
ajatuksen perustaa muskarin, jossa pe-
rinteisen kanteleen sijaan soitettaisiin 
bändisoittimia.

 ”Omat lapseni kävivät silloin perintei-
sessä muskarissa. He olivat kyllästyneitä siihen, 
että biisejä soitetaan vain kanteleella ja perintei-
sillä muskarisoittimilla”, Himberg kertoo.

”Pohdin sitä, miksei muskarissakin voisi hyö-
dyntää bändisoittimia ja soittaa pelkkien lasten-
laulujen sijaan popmusiikkia, jota radiossakin 
kuuluu.”

Himberg lähti toteuttamaan ideaa vaihtoeh-
toisesta muskarista tutun muskariopettajan kans-
sa. Lapset olivat tohkeissaan Rokkimuskarista.

Alkuun Rokkimuskarin toiminta oli pientä, 
mutta nykyään toimipisteitä on jo parikymmentä 
ympäri pääkaupunkiseutua.

Idea toimipisteen perustamisesta Jätkäsaareen 
lähti vanhemmilta saadusta palautteesta. Vuoden 
2016 keväällä Rokkimuskari teki muutaman viikon 
kokeilun Jätkäsaaressa, ja vanhemmat tykkäsivät 
siitä niin, että toivoivat Rokkimuskaria alueelle.

Erilaisille harrasteille lienee tilausta Jätkäsaa-
ren alueella, sillä lapsiperheitä on muuttanut alu-
eelle paljon.

Muskarin oli tarkoitus aloittaa toiminta Jät-
käsaaressa jo syksyllä 2018, mutta sopivien tilo-
jen löytämisessä on ollut vaikeuksia. Nyt tilat ovat 
kuitenkin löytyneet Jätkäsaaren uudelta perus-
koululta.

Katriina Kontuniemi
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

ROKKIMUSKARIN TAKANA on musiikkikoulu 
Grooven kannattajayhdistys ry, joka on voittoa ta-
voittelematon yhdistys. Groovella on taiteen pe-
rusopetuksen lupa ja opetustoiminta on valvot-
tua.

Muskarit on suunnattu pääasiassa alle kou-
luikäisille lapsille. Muskarituntien lisäksi Rokki-
muskari järjestää soitto-, laulu- ja bänditunteja 
sekä yksityistunteina että pienryhmissä.

Muskareissa soitetaan bändisoittimia ja lau-
letaan kappaleita eri musiikkilajeista. Tunneil-
la saatetaan myös piirtää tai liikkua musiikin tah-
tiin.

Lastenlaulujen lisäksi muskarissa soi rock- ja 
pop-biisejä. Lasten suosikkeja Fröbelin palikoita, 
Ipanapaa ja Hevisaurusta soitetaan innolla. Lap-
set saavat itse toivoa biisejä, joita he haluavat soit-
taa.

Tärkeintä on hauskanpito ja yhdessä musisoi-

Rokkimuskari 

 ≈ Rokkimuskari aloittaa syyskuun alussa muskari-
en ja yksittäisten soittotuntien pitämisen Jätkäsaa-
ren uudella peruskoululla.

 ≈ Muskareita järjestetään 0–7-vuotiaille lapsille 
niin, että samanikäiset ovat samoissa ryhmissä.

 ≈ Lukukausi maksaa 180 euroa ja siihen kuuluu 
15 kertaa. Muskaria voi kokeilla ilmaiseksi. Jos 
tulee mukaan kesken kauden, voi maksaa vain 
jäljellä olevasta kaudesta.

 ≈ Rokkimuskarin takana on musiikkikoulu Grooven 
kannattajayhdistys ry. Yhdistys on perustettu vuon-
na 2002 ja sen kotipaikka on Helsinki.

 ≈ Lisätiedot osoitteesta rokkimuskari.fi

minen. Muskariin liittyy kuitenkin myös kasva-
tuksellinen puoli.

”Musiikki toimii välineenä tärkeiden elämän-
taitojen oppimiseen”, kertoo muskariopettaja He-
lena Dumell, joka on vetänyt Rokkimuskaritunte-
ja Lauttasaaressa ja Laajasalossa.

“Tunneilla opetellaan pieniä asioita, kuten yh-
tä aikaa soittamista ja hiljaisuutta ennen musiikin 
alkamista. Muskarissa oppii myös ryhmässä toi-
mimista ja sosiaalisia taitoja.”

”On paljon tieteellisiä tutkimuksia siitä, miten 
musisointi vaikuttaa aivoihin ja parantaa esimer-
kiksi koordinaatiokykyä”, Aarne Himberg jatkaa.

Dumellin mukaan parasta hänen työssään on 
se, kun näkee lasten kehityksen ja innostuksen. 

”Joku pääsee yli ensimmäisien kertojen 
esiintymisjännityksestä ja toinen innostuu lau-
lamaan muskarissa soitettua biisiä vielä kotimat-
kallakin.”

ww

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

ASIANTUNTEVAA PALVELUA VUODESTA 1964

Välimeren kadulle 
lisää ravintoloita
JÄTKÄSAAREN VÄLIMERENKADULLE on avau-
tunut useita uusia ravintoloita.

Hiljattain valmistuneisiin taloihin Välime-
renkadun länsipäädyssä on tullut peräti neljä 
uutta ruokaravintolaa.

Vappuna Välimerenkadun ja Malagankadun 
kulmaan avasi Dos Pulpos -tapasravintola (ks. 
Suosituimmat annokset sivulta 5). 

Kesän aikana ovensa avasi pizzoihin keskit-
tyvä Ismet-ravintola. Ismet on Lohjalta lähtöi-
sin oleva ketju, ja Jätkäsaaren ravintola on ketjun 
ainoa toimipiste pääkaupunkiseudulla. Ismet-
brändistä vastaa ravintoloitsija Ismet Kuzu.

Ismetin vieressä on avannut vietnamilais-
ta ruokaa tarjoileva Be My Guest, jonka omista-
vat Vy ja Duyen Nguyen sekä Alexander Poltav-
chenko.

Samassa kulmauksessa Ismetin ja Be My 
Guestin kanssa  on elokuun alussa toimintan-
sa aloittanut perulainen Cevichon-ravintola. Sen 
perustaja ja keittiöpäällikkö on Carlos Huaraca 
Espinoza. Cevichonin omistaja on Ram Aryal. 

Ruokaravintolat saavat lähiaikoina seu-
rakseen olut- ja viskibaari Barley & Baitin. Se 
aukeaa Dos Pulposin viereen syksyn aikana.

Ruoholahden Sanomat

Völimerenkadun länsipäätyyn on kesäkuukausina 
avattu uusia ravintoloita. Etualalla pizzoihin 
keskittyvä Ismet, jonka seinänaapurina on 
vietnamilaista ruokaa tarjoava Be My Guest.
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Jätkäsaaressa näkyy  
led-valaistuksen läpimurto

Hyväntoivonpuistosta tulee komea 
puisto”, kehuu Helsingin kaupungin 
rakennuttajapäällikkö Teemu Rinne 
puiston valaistussuunnitelman ää-
rellä. 

Kilometrin mittaisen viheralueen pohjoisosa 
on nyt valmis. Iltojen pimetessä puiston valais-
tussuunnitelman tehnyt Taneli Lehtonen LiCon 
AT Oy:stä pääsee viimein tarkastelemaan suun-
nitelmaansa luonnossa. 

”Puiston valaistus on ollut haastava suunni-
teltava”, Lehtonen toteaa. 

Jätkäsaaren keuhkoina toimivalla lähes nel-
jän hehtaarin viheralueella on paljon puita ja 
mutkikkaita käytäviä – ja niiden myötä helposti 
varjoon jääviä katveita. 

Uuden kaupunginosan valaistussuunnitte-
lua lähdettiin tekemään jo vuonna 2005. Silloin 
määriteltiin Jätkäsaaren valaistuksen periaatteet. 
Sen pohjalta puisto sai ensimmäisen valaistus-
suunnitelmansa vuonna 2009. Silloin led-valais-
tustekniikka oli vielä lapsen kengissä. 

”Nykyisin kaikki uudet ulkovalaisimet ovat 
ledejä”, Etelä-Helsingin valaistussuunnitelmien 
käytännön toteutuksesta vastaava Rinne kertoo. 

Myös valaistuksen ohjaustekniikka on eden-
nyt jättiharppauksin. 

”Ennen valaisimia säädettiin päälle ja pois, 
nyt valaistusta voidaan ohjata portaattomasti, ja 
vaikka valaisinkohtaisesti”, Teemu Rinne ker-
too.

LED-VALAISTUKSEN läpimurto pisti suunnitel-
mat uusiksi. Taneli Lehtonen aloitti puiston va-
laistussuunnittelun puhtaalta pöydältä led-tek-
niikalla vuonna 2015. Jätkäsaaresta onkin tulossa 
uuden ulkovalaistustekniikan näyteikkuna. 

Helsingissä on kaikkiaan 87 000 ulkovalai-
sinta. Teemu Rinne kertoo, että niiden energia-
tehokkuus on iso kysymys, kun kaupunki pyrkii 
hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Uusi 
teknologia säästää huomattavasti sähköä.

”125 wattinen elohopealamppu korvataan 30 
watin ledillä”, Teemu Rinne havainnollistaa. 

Myös huollontarve vähenee. Vanhoja pur-
kauslamppuja vaihdetaan 3-4 vuoden välein. 

”Ledien laskennallinen polttoikä on 100 000 
tuntia, eli noin 25 vuotta”, Taneli Lehtonen ker-
too.

Parasta on, että led-valaistuksen tehoa voi 
säätää vapaasti. Esimerkiksi yöaikaan valaistus-
tehon – ja samalla sähkönkulutuksen – voi pu-
dottaa vaikka viidesosaan tavallisesta. 

”Led-valaisimen ohjauselektroniikka on kuin 
pieni tietokone”, Lehtonen kertoo. 

Uudet valaisimet päättelevät ulkovalaistuk-
sen syttymis- ja sammumisajoista, missä kohtaa 
vuorokausirytmiä ollaan menossa, ja säätävät it-
se valotehoaan ennalta ohjelmoidun vuorokau-
siohjelman mukaan.

RAKENNUSAIKANA  
TILAPÄISVALOIN

Rakennusaikainen ulkovalaistus tuottaa pään-
vaivaa kaikilla uusilla alueilla. Myös Jätkäsaares-
sa rakennuttajapäällikkö Rinne saa tuon tuosta 
palautetta puutteellisesta valaistuksesta.

”Ne kadun äärimmäisen pään asunnot kun 
valmistuvat aina ensimmäisinä”, Teemu Rinne 
naurahtaa.

”Ongelma on, ettei valaistusta voida rakentaa 
etupainoisesti.”

Jätkäsaaren kapeilla asuinkaduilla valai-
sinten kannatinvaijerit kiinnitetään suoraan 
rakennusten seiniin, pääkaduilla ripustuk-
sessa hyödynnetään raitioliikenteen kanssa yh-
teisiä pylväitä. Lopullista ulkovalaistusta pääs-
tään yleensä rakentamaan vasta, kun kadut ja 
niitä reunustavat talot ovat kokonaan valmiit. 

”Valmista ei kannata tehdä vielä rakennusai-

kana, sillä valaisinpylväitä pitäisi siirtää rakenta-
misen tieltä, tai työkoneet kaataisivat ne.” 

Usein ratkaisu on puupylväillä ja varastosta 
löytyvillä valaisimilla toteutettu tilapäisvalaistus. 
Tällöin ei hienostella valon laadulla.

”Pyrimme vain toimivaan valaistukseen”, 
Rinne kertoo.

Lopullinen valaistus on sen sijaan täynnä de-
taljeja, joita harva kaduntallaaja tulee edes huo-
manneeksi. 

Suunnittelussa Taneli Lehtosen apuna ovat 
monikymmensivuiset suunnitteluohjeet. Eri ka-
duille, puistoille ja leikkialueille on määritelty 
omat valaistusvaatimuksensa. 

Jätkäsaaren ulkovalaistuksen tunnistaa puo-
lipallon muotoisista ripustusvalaisimista ja gra-
fiitinharmaista pylväskalusteista. Pylväsmallikin 

on suunniteltu varta vasten Jätkäsaareen. Me-
rellisessä kaupunginosassa käytetään tuplavaije-
rointia, joka estää valaisinten heilumista kovassa 
tuulessa. 

”Valaisinten yleisin värilämpötila on 3000 
kelviniä, lämpimän valkoinen”, Rinne kertoo.

Tiiviisti rakennetuissa kaupunginosissa suo-
sitaan ripustusvalaistusta. 

”Ripustusvalaistus on hyvä, kun se on valmis: 
pylväät eivät ole kenenkään tiellä, ja kadut voi-
daan valaista keskeltä”, Taneli Lehtonen kertoo. 

Toteutusvaihe on sen sijaan vaikea pala, sil-
lä valaisinten kiinnityspisteistä seiniin ja sähkön-
syötöstä pitää sopia yhdessä kadunvarren talojen 
suunnittelijoiden kanssa jo paljon ennen kuin 
talojen rakentaminen alkaa.

Uusi asuinalue on mieluisa 
haaste niin ulkovalaistuksen 
suunnittelijalle kuin rakentajalle.

”Monta kertaa meiltä on jäänyt sähköt saa-
matta jollekin valaisimelle”, Teemu Rinne ker-
too. 

”Mutta lopputulos on vaivan arvoinen”, 
suunnittelija Lehtonen vakuuttaa. 

TIETOKONEEN 3D-NÄKYMÄ ARVIOI 
VALON MÄÄRÄÄ KADUILLA

Valaistussuunnittelijan tärkein työkalu on valais-
tuslaskentaohjelmisto. 

”Sen 3D-näkymässä voin arvioida valon 
määrää eri paikoissa”, Lehtonen kertoo.

Erikoisemmissa valaistuskohteissa käytetään 
vielä hienostuneempia mallinnusmenetelmiä. 
Esimerkiksi Jätkäsaaren satamaterminaalien 
edustat on valaistu led-valoverkoilla, joiden luo-
maa valaistusta simuloitiin suunnitteluvaiheessa 
tietokonepeleissäkin käytetyllä tekniikalla. 

”Samanlainen valoverkko on tulossa myös 
Clarion-hotellin edustalle”, Teemu Rinne ker-
too.

Aivan kaikkea ei suunnittelijakaan osaa työ-
pöytänsä ääressä huomioida. Jotkut ongelmat 
tulevat esiin vasta rakennusvaiheessa, tai kun 
asukkaat ovat muuttaneet uusiin koteihinsa. 

”Syksyllä iltojen pimetessä meille alkaa tulla 

Teksti: Petja Partanen

Ennen valaisimia 
säädettiin päälle ja 

pois, nyt valaistusta voidaan 
ohjata portaattomasti, ja 
vaikka valaisinkohtaisesti”
 
Teemu Rinne
LiCon AT

 Jätkäsaaren ulkovalaistuksen tunnistaa puolipallon muotoisista ripustusvalaisimista ja grafiitinharmaista pylväskalusteista

Rakennuttajapäällikkö Teemu Rinne (vas.) ja valaistussuunnittelija Taneli Lehtonen 
Hyväntoivonpuiston valaistussuunnitelman äärellä. Myös Jätkäsaaren siltojen, Rokkiporkkanan ja 
Crusellin sillan, valaistusta kannattaa tulla ihailemaan kauempaakin, ammattilaiset vinkkaavat.

ANTTI PULKKINEN

PETJA PARTANEN

”
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Tämän aukeaman  
artikkelit  

ovat Helsingin  
kaupungin tuottamia.

Jätkäsaaressa näkyy  
led-valaistuksen läpimurto

LISS C. WERNER/CYPHYLAB

MAX TAKALA

RAKENTEILLA OLEVILLA alueilla tarvitaan 
valoa, mutta lopullista ulkovalaistusta pääs-
tään rakentamaan vasta melko valmiiseen 
kaupunkitilaan. 

Helsingissä, Berliinissä ja Italian Mate-
rassa pilotoitava Get Home Safely on kolmen 
maan yhteisprojekti, jossa keskeneräisten 
kaupunkialueiden viihtyisyyttä parannetaan 
älyvalaistuksella. 

Berliinin teknisen yliopiston arkkiteh-
tuurin laitoksen CyPhyLabin suunnittelemi-
en älykkäiden ja siirrettävien valaisimien lii-
ketunnistimet sytyttävät valoja, kun kulkijoita 
on lähistöllä. Palveluun rekisteröityneet käyt-
täjät voivat lisäksi mobiilisovelluksen avulla 
vaihtaa valaistuksen väriä, tai jopa suunnistaa 
valaisimien avulla.

“Valot voivat opastaa käyttäjiä kohtees-
ta toiseen”, kertoo kokeilusta vastaava projek-
tipäällikkö Heidi Heinonen Forum Virium 
Helsingistä.

ÄLYKÄSTÄ VALAISTUSTA kokeillaan loppu-
vuodesta 2019 Jätkäsaaressa. Heinosen mu-
kaan otollinen pilottikohde olisi esimerkiksi 
Hyväntoivonpuiston rakentamaton osa, jos-
sa ei vielä ole valaistusta, mutta jossa asukas-
kyselyn perusteella liikutaan melko paljon pi-
meällä.

Haluatko Get Home Safely älyvalojen 
koekäyttäjäksi? Lisätietoa pilotti kohteesta 

Jätkäsaaressa osoitteessa  
forumvirium.fi/gethomesafely/ 

palautetta valaistuksesta”, Teemu Rinne kertoo.
Asuinkaduilla yleinen harmi on makuuhuo-

neisiin kajastava valo. Yleensä ongelmat saadaan 
korjattua. 

”Mutta joskus meidän on pakko vain tode-
ta, että kaupungissa on kaupungin valot”, Teemu 
Rinne kertoo.

Ennen ongelma oli suurempi, sillä van-
hat kaasupurkauslamput tuottivat paljon ledejä 
enemmän hajavaloa. Led-valaistus saadaan ra-
jattua tiukasti haluttuihin kohteisiin, mutta pa-
lautteen perusteella hajavalon puute on toisaal-
ta myös ongelma. 

”Moni tuntuu sitä hajavaloa kaipaavan, esi-
merkiksi Hyväntoivonpuistossa lasten talvista 
mäenlaskua valaisemaan”, Taneli Lehtonen to-
teaa.

Suomessa valoisien kesäöiden vastapaino-
na on pitkä ja pimeä talvikausi. Ulkovalaistuk-
sella on silloin merkittävä rooli siinä, miltä kau-
punki näyttää ja miten miellyttäväksi ympäristö 
koetaan. Pelkästään uusi valaistustekniikka saa 
Jätkäsaaren näyttämään erilaiselta kuin vanhat 
kaupunginosat. 

”Suunnittelijalle uusi tekniikka on luonut ai-
van uusia mahdollisuuksia”, Taneli Lehtonen 
iloitsee.

Länsiterminaali 2:n edustaa valaisee vaijerein 
ja led-valaisimin rakennettu valoverkko.

Opastavia älyvaloja 
kokeillaan Jätkäsaaressa

Toisella uudisalueella Kruunuvuorenran-
nassa kokeillaan jo värilämpötilan säätöä vuo-
rokaudenaikojen mukaan. Aamulla tarjolla on 
auringonvaloa vastaavaa valkoista valoa, yö-
aikaan valaistus himmenee ja muuttuu keltai-
semmaksi, perinteisen hehkulampun sävyisek-
si.

Millaisen arvosanan alan ammattilaiset an-
tavat Helsingin ulkovalaistukselle?

”Melko hyvä. Esimerkiksi Saksassa katuva-
laistus kyllä toimii, mutta puistot ovat pimei-
tä”, Teemu Rinne pohtii. 

Taneli Lehtonen hämmästelee Barcelonas-
sa näkemiään valaistustehoja. Julkisivujen va-
laistuksessa suorastaan mässäillään.

”Pohjoismaissa käytetään järkiperäisiä va-
lotehoja ja hillitympää valaistusta, valaistaan 
vain tarpeeseen.”

Näin toteaa myös Helsingin kaupungin ul-
kovalaistuksen tarveselvitys, jossa todetaan: 
“Mieluummin enemmän suunnittelua, kuin 
enemmän lukseja.”

Lehtonen kertoo, että kaupunkilaisten tie-
toisuus valaistusasioista on viime vuosina kas-
vanut. Se on suunnittelijalle kiitollinen tilanne.

”Minulta vaaditaan enemmän, ja työstä tu-
lee mielenkiintoisempaa.”

Get Home Safely älyvalojen design on suunniteltu Berliinin 
teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolla.

Reitti- ja risteilymatkat  
Tallinnaan

Varausaika 15.9.2019 asti.
Matkustusaika 13.10.2019 asti.

alk.                            /hlö        

H E L S I N K I  –  TA L L I N N
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”Aamulla herätessä tuntuu 
kuin olisi kesämökillä”

Espoolaiset 
Elisa ja Paavo Mero vaihtoivat 
paikkakuntaa eläkeiän 
kynnyksellä. Hyvin sujunut 
ryhmärakennuttamishanke 
ja rauhallinen sijainti ovat 
vakuuttaneet pariskunnan.

Espoossa vuosikymmenet asuneet Elisa 
ja Paavo Mero olivat jo tottuneet lähei-
sen kauppakeskuksen hälinään. 

Uusi elämäntilanne eläkeiän kyn-
nyksellä sai miettimään tulevaa. Kun 

tuttava vuonna 2016 kertoi ainutlaatuisesta ryh-
märakennuttamishankkeesta Helsingin Jät-
käsaaressa, alkoi muutto naapurikaupunkiin 
kiinnostaa. 

Rakennusyhtiö Firalle soiton jälkeen kaikki 
alkoi järjestyä nopeasti. 

”Emme voinet uskoa, että pääsimme mukaan 
niin hienoon hankkeeseen”, Elisa Mero kertoo.

TAKAPAKKIA TULI HETI. Aikataulut venyivät 
ryhmän kokoon saamisen vaikeuduttua. 

Koska omarahoitusosuuden saaminen pankis-
ta vaatii vakuuksia, karsiutui matkalla monia kiin-
nostuneita. Myös rakentamisen valmistelu vei ta-
vallista pidempään. Merot olivat saaneet asuntonsa 
heti myytyä, joten he joutuivat muuttamaan vuok-
ralle kahdeksi vuodeksi. Hanke kuitenkin eteni. 

”Fira hoiti osuutensa todella hyvin. He jär-
jestivät useita infotilaisuuksia, joihin jokaiseen 
osallistuimme”, Paavo Mero kertoo. 

”Niistä jäi aina hyvä fiilis. Tuli luottamus, että 
hyvä tästä tulee”, Elisa Mero sanoo.

Ryhmärakennuttamishankkeessa asukkaat 
toimivat talon rakennuttajina. Merot saivat olla 
mukana päättämässä talon asioista kuten oman 
asunnon sisutuksesta. 

”Saimme vaikuttaa muun muassa keit-
tiöiden, laatoitusten ja lattiamateriaalien lisäk-
si myös huonejärjestykseen. Meilläkin siirrettiin 
yhden seinän paikkaa ja lisättiin spottivaloja”, 
Elisa Mero kertoo. 

Lopulta talo oli muuttovalmis maaliskuun 
lopussa.

MEROT OVAT kaikin puolin tyytyväisiä taloon 
ja asuntoon. 83 neliön kolmiossa on isot ikkunat, 
oma sauna ja suuri, lasitettu parveke. 

Talon arkkitehtuuri miellyttää ja asunnot oli 
viimeistelty hyvin. 

”On huoletonta asua uudessa talossa. Ei tar-
vitse miettiä remontteja”, Paavo Mero sanoo. 

Rakennuttajaportaan ja varainsiirtoveron 
puuttuessa kustannukset jäivät hieman alhai-
semmaksi kuin tavallisissa vapaarahoitteisissa 
omistusasunnoissa. 

Talon kolmen liiketilan vuokratuloilla makse-
taan kiinteistönhallintakuluja ja katon aurinkopa-

ASUKKAAT OVAT ryhmärakennuttamiskoh-
teessa rakennuttajina. Ryhmärakennuttami-
nen ei ole nykyisin Suomessa yleistä, mutta 
ei täysin vierastakaan. Jätkäsaaressa mene-
telmällä rakennettuja taloja on muutama.

Rakennusliike Firan ensimmäinen ryh-
märakennuttamiskohde, Malagankatu 2, 
valmistui maaliskuussa.

”Asukkaat olivat taloprojektissa muka-
na suunnitteluvaiheesta saakka. he ovat ol-
leet erittäin tyytyväisiä asuntoihinsa”, Firan 
Verstas-päällikkö Mika Karkulahti kertoo.

Yleistä ryhmärakennuttaminen oli 
1900-luvun alusta aina 1970-luvulle saakka. 

”Sen jälkeen rakennusala muuttui ja il-
man alaa koskevaa lainsäädäntöä ryhmära-
kennuttamisesta tuli villiä puuhaa”, Karku-
lahti kertoo. 

Epäonnistuneiden projektien vuoksi ra-
kennustapa sai huonon maineen. Vaikka 
ryhmärakennuttamislaki saatiin voimaan 
vuonna 2015, vieläkään pankit eivät suhtau-
du myönteisesti projekteihin. 

”Henkilökohtaisia asuntolainoja raken-
nusajalle on mahdotonta saada ilman va-
kuuksia. Talo voi toimia vakuutena vasta 
valmiina. Tästä kärsii varsinkin nuoret, joil-
la ei ole taustallaan varallisuutta.”

Talon rakennusprojekti kesti kokonai-
suudessaan lähes kaksi vuotta ja oli tavallis-
ta pidempi. 

”Ryhmäläisten löytyminen vei oman ai-
kansa. Aikaa vei myös sisätilojen rakennus-
vaihe, sillä asukkaat olivat tiiviisti mukana 
sisustusten ja irtaimistojen valinnassa”, Kar-
kulahti kertoo. 

Hänen mukaansa kokouksia pidettiin 
kymmeniä, parhaimmillaan yli 60 henkilön 
voimin. Tuloksena omista asunnoista ja yh-
teisistä tiloista, kuten saunoista ja kerhoti-
loista, tuli asukkaiden toiveiden mukaiset.

Usein tämä tarkoitti tavallista laaduk-
kaampien kiintokalusteiden kuten keittiö-
kaappien valintaa. 

”Niihin ovat kaikki olleet tyytyväisiä”, 
Karkulahti kertoo.

Fira määritteli rakennettaville asunnoil-
le jo aluksi hintakaton, jonka ylimenevä 
osuus jäi Firan vastuulle. Jos arvio olisi alit-
tunut, olisi se hyvitetty rakennuttajille. 

”Tässä projektissa palautettavaa ei jää-
nyt, sillä hanke oli taloudellisesti haastava”, 
Karkulahti kertoo. 

Siihen vaikutti muun muassa rakennus-
alan kuumentuminen ja alihankkijahinto-
jen nousu. Karkulahden mukaan projektista 
opittiin paljon, joten seuraavassa ryhmära-
kennuttamishankkeessa osataan toimia te-
hokkaammin.

Ruoholahden Sanomat

neeleilla syntyy sähköä talon omaan käyttöön. 
”Ne laskevat vastiketta, joten myös asunnon 

käyttökustannukset ovat kohtuulliset.”
Myös uusi asuinalue yllätti positiivisesti. 
”Meillä oli mielikuva, että Jätkäsaari on 

ruuhkainen, ahdas ja liian tiiviisti rakennettu. 
Mutta on täällä muutakin”, Elisa Mero sanoo.

Lastenlasten kanssa viihdytään isolla sisäpi-
halla ja ulkoillaan Hyväntoivonpuistossa. Talon 
sijainti Jätkäsaaren reunalla on rauhallinen.

 ”Täällä on todella hiljaista. Aamulla herätes-
sä tuntuu, kuin olisi kesämökillä”, Elisa Mero sa-
noo.

Firan ensimmäinen 
ryhmärakennuttamiskohde 
valmistui maaliskuussa 
Jätkäsaaressa.

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Asukkaat 
rakennuttajina

As Oy Helsingin Malagankatu 2 

 ≈ Talo sijaitsee osoitteessa Malagankatu 2. 
 ≈ Kolmessa rapussa on yhteensä 88 vapaarahoit-

teista omistusasuntoa yksiöistä viisiöihin. Kooltaan 
asunnot ovat 22–115m2. Alakerrassa on kolme 
liiketilaa. Talo valmistui maaliskuussa 2019.

 ≈ Rakennuttaja: As Oy Helsingin Malagankatu 2 
-ryhmä

 ≈ Rakentaja: Fira Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Tuomo Siitonen Oy

Elisa ja Paavo Mero viihtyvät hyvin Jätkäsaaressa ja uudessa asunnossaan.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

UUDESSA TALOSSA



11RUOHOLAHDEN SANOMATElo-syyskuu 2019

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

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

Rakkautta 
ensisilmäyksellä

KATSO NETISTÄ LISÄÄ!

peabkoti.fi

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.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Hotelli Clarionin järjestämässä 
tapahtumassa Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren oppilaat vannoivat 
kiusaamattomuuslupauksen.

Duudsonit kitkevät 
koulukiusaamista 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Kiusaamisen jälki voi säilyä vuosikym-
meniä. Tästä Duudsonit-ryhmällä oli 
monta esimerkkiä, kun he puhuivat 
alueen koululaisille.

”Kiusaaminen on ainoa vakava 
asia, mistä me Duudsonit haluamme puhua”, 
Jarppi eli Jarno Leppälä sanoi.

Noin 460 oppilasta Ruoholahden ja Jätkäsaa-
ren kouluilta opettajineen kuunteli Leppälän ja 
Hannu-Pekka Parviaisen eli HP:n puhetta ho-
telli Clarionilla.

Clarion järjesti koululaistapahtuman 20. elo-
kuuta, samana päivänä kun koulurauha julistet-
tiin Kajaanissa. 

Duudsonien tarinoiden välissä nähtiinkin li-
velähetys Kajaanista, jossa paikalliset oppilaat 
julistivat koulurauhan ja lukivat presidentti Sau-
li Niinistön koulurauhaterveiset.

PARIN TUNNIN VIERAILU Clarionissa oli selväs-
ti koululaisten mieleen. Heille oli katettu ruo-
ka valkoisilla pöytäliinoilla varustetuille pitkille 
pöydille, joihin he asettuivat luokittain suuressa 
salissa. 

Tarjolla oli muun muassa pasteija, donitsi ja 
mehua.   

Ohjelman juonsi Clarionin somelähettiläs 
Joonas Pesonen, joka on vuoden alusta asti asu-
nut Clarionissa.

 
CLARION HOTELS SUOMEN maajohaja Ina-
ri Lehtinen oli iloinen siitä, miten lämminhen-
kinen tapahtuma oli. Koululaispäivä oli osa Cla-
rionin WeC are -vastuullisuusohjelmaa.

”Äänestimme viime syksynä henkilökun-
nan kanssa, että mikä ovat meidän tärkeimmät 
We Care -tapahtumat tänä vuonna. Erityisesti 
tämä tapahtuma, missä Clarion haluaa julistaa 
koulurauhan ja sanoa ei kiusaamiselle, sai eni-
ten ääniä ja meidän henkilökunta halusi panos-
taa siihen.”

”Jorma Pekkala, meidän Meeting & Events 
manageri on tämän koko tarinan taustalla. Hän 
rekrytoinut meille yhteistyökumppaneita, Duu-
dsonit, ja hän on saanut henkilökunnan liikkeel-
le ja ollut kouluihin yhteydessä”, Lehtinen kiitte-
lee.

Clarion says NO -tapahtuma on Suomen 
Clarion-hotellien WeCare-vastuullisuusohjel-
maan kuuluva, koululaisille suunnattu tapahtu-
ma, joka sanoo ei kiusaamiselle. Tapahtumalla 
halutaan korostaa yhdenvertaisuutta, ystävyyttä 
ja koulurauhaa.

”Tämä on ollut tosi upea tapahtuma, varmas-
ti katsomme, että tuleeko tälle jatkoa”, Lehtinen 
jatkaa.

Koululaisia onnistuneesti viihdyttäneiden 
Duudsoneiden esityksen ydinviesti on se, että 
kiusaaminen voi jättää jälkensä vuosiksi kiusat-
tuun mutta myös kiusaajaan.

Opettavaisten ystävyydestä, unelmien ta-
voittelemisesta ja kiusaamisesta kertovien tari-
noiden jälkeen HP otti esiin tyhjän A3-tulostin-
paperin ja piti sitä edessään. 

Yhtäkkiä hän rutistaa sen agressiivisesti kä-
sissään, heittää lattialle ja pomppii sen päällä. 
Sitten hän nostaa paperin ylös ja suoristaa sen 
parhaansa mukaan.

”Luuletteko, että jos nyt pyydän tältä paperil-
ta anteeksi, niin nämä rypyt häviävät?”

”Ei”, pöydistä kuuluu.
”Kiusaamisella ei saavuteta yhtään mitään”, 

Jarppi sanoi.

LOPUKSI Duudsonit-parivaljakko pyysi yleisöä 
nousemaan seisomaan, nostamaan kätensä ylös 
ja vannomaan kiusaamattomuuslupauksen. 
Yleisö totteli, ja vannoi.

Ohjelman jälkeen koululuokat saivat kuvaut-
taa itsensä Duudsonien kanssa lavalla.

Duudsonien HP ja Jarppi herättelivät toisensa 
kuminauhalla naamaan klassikkotempullaan 
ennen kiusaamisenvastaista puhettaan 
hotelli Clarionissa Jätkäsaaressa. 

Kiusaaminen on  
ainoa vakava 

asia, mistä me Duudsonit 
haluamme puhua.”
 
Jarppi
Duudsonit

RAUNO HIETANEN
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Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

tilaa!

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi    050 330 6399&
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Sarjassa tutustutaan alueella työskentelviin sekä 
ohikulkijoihin. Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palsta 
vuorottelee Konkariyritys & tulokas -juttusarja kanssa.

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

 

OLEMME PALANNEET kesälaitumilta ja koulut 
ovat myös jo alkaneet ja meidänkin leikkitoimin-
nan kerhomme käynnistyivät 27. elokuuta, joten 
vilinää puistossa riittää. 

Kiitos kaikille ihanasta kesästä, jota yhdessä 
täällä puiston touhuissa vietimme.  Leikimme, 
lauloimme, liikuimme ja ruokaa oli lapsille tar-
jolla touhujen lomassa. 

Nyt toivomme kaunista syksyä ja toivotamme 
kaikki tervetulleiksi leikkipuiston toimintaan, 
niin vauvat, taaperot, koululaiset ja kaikki alueen 
lapsiperheet.  

Meille saa tulla myös kauempaa. Helsin-
gin ratikat 6, 7, 8 ja 9 sekä metro ja bussi 21 tuo-
vat helposti Helsingin eri puolilta puistoomme. 
Ja mikä sen virkistävämpää keholle ja mielelle 

kuin kävelylenkki leikkipuistoon ja ympäristön 
havainnoiminen matkalla. 

OTAMME MIELELLÄMME vastaan ideoitanne ja 
ehdotuksianne puiston toimintaan liittyen, jotka 
otamme huomioon värikkäässä arjessamme ja 
toteutamme ideoitanne mahdollisuuksien mu-
kaan. 

Olette myös itse tervetulleita osallistumaan 
puiston toimintaan esimerkiksi joitakin tuokioi-
ta vetämällä ja ohjaamalla.

Alla on viikkolista leikkipuiston tapahtumis-
ta. Lista täydentyy syksyn edetessä, kun tapah-
tumien aikataulut ja muun muassa MLL:n vetä-
mien kerhojen ajankohdat vahvistuvat.

Puiston väki

Vilinä jatkuu taas 
leikkipuistossa syyskaudella

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

NÄYTTELIJÄ  Martin Bahnelta ei työmatkoihin 
Jätkäsaareen juuri kuluu aikaa.

”Asun perheeni kanssa Punavuoressa. Nuo-
rin lapseni on hoidossa Köydenpunojankadun 
päiväkodissa. Vien hänet polkupyörällä hoi-
toon ja tulen tänne, matka taittuu keveästi vii-
dessä minuutissa kotoa tänne, 44-vuotias  Bah-
ne kertoo.

TYYNENMERENKADUN laitaa tallustaa kak-
si nuorta miestä. Molemmilla on käsissään isot 
kauppakassit.

Riku Lahti ystävineen on tulossa Verk-
kokauppa.comista suuntanaan Ruoholahden 
metroasema. ”Olemme matkalla kotiin Mel-
lunmäkeen”, Lahti kertoo.

Ruoholahden Sanomat

MELLUNMÄKELÄINEN Riku Lahti on palaa-
massa ystävänsä kanssa Jätkäsaaren Verkko-
kauppa.comista. Kaupasta mukaan on tarttunut 
tietokoneen osia ja lava kolajuomaa. 

”Juoma on parempaa ja halvempaa siellä”, 
Lahti kertoo. 

Koodausta Stadin Ammattiopistossa kol-
matta vuotta opiskeleva Lahti ei ole ensi kertaa 
Jätkäsaaressa. 

”Olen käynyt täällä ensimmäisen kerran 
ehkä viisi vuotta sitten.” 

Jätkäsaareen hänet on tuonut juuri Verkko-
kauppa.com, josta on tullut ostettua tietokoneen 
osien lisäksi kaikenlaista muutakin. 

”Olen myös käynyt täällä vaan hengaile-
massa kavereiden kanssa”, Lahti kertoo. Viidessä 
vuodessa näkymät eivät ole Lahden mielestä 
muuttuneet paljoa. 

”Ainakin tämän kadun talot näyttävät tutuilta 
ja työmaatakin näkyy vielä.” 

Kotimatkaan menee Lahden mukaan 20–30 
minuuttia metrolla ja bussilla. 

Martin Bahne näyttelee ja suunnittelee 
ohjelmistoa teatteri Viiruksessa. 

Mellunmäkeläinen Riku Laine kävi ystävänsä 
kanssa Verkkokauppa.com:issa ostoksilla. 

Jätkäsaaren sijainti 
sopii viiruslaiselle 
täydellisesti

TÖISSÄ: Mar tin Bahne

OHIKULKIJA: Riku Lahti

VIIRUS-TEATTERIN Martin Bahne nähdään 
tänä syksynä lavalla muun muassa Roulettenburg 
– Total entertainment forever -esityksessä, joka 
tulee ensi-iltaan 14. syyskuuta.

Roulettenburgin teemat kiertyvät yhden 
kysymyksen ympärille: tekeekö raha onnellisek-
si? Esitys perustuu löyhästi Fjodor Dostojevskin 
romaaniin Pelurit. 

”Näyttelen Roulettenburgissa – kuten me 
kaikki muutkin vuorotellen – tämän romaanin 
päähenkilöä Alexia, joka niin pelissä kuin rak-
kaudessa yrittää maksimoida hyvän olon tunteen 
heittäytymällä riskialttiisiin tilanteisiin.”

Bahne on Valimerenkadulla sijaitsevan teat-
teri Viiruksen palkkalistoilla näyttelijänä.

”Pääasiallinen työni on seistä näyttämöllä ja 
toteuttaa teatteriesityksiä.”

”Sen lisäksi olen osa Viiruksen taiteellista 
johtoryhmää, joka suunnittelee ohjelmistoa.”

”Ohjelmistosuunnitteluun liittyy paljon opis-
kelua, lukemista, esitysten näkemistä ja ohjaajien 
tapaamisia. Sekä kuuntelua ja ymmärtämistä, 
että mistä nyt tuulee Euroopan teatterikentällä.”

Bahnelle Jätkäsaari on sijainniltaan täydel-
linen. 

”Pidän tästä merellisestä maisemasta ja 
työmatkojen lyhyydestä, että voi mennä pyörällä 
ympäri vuoden.

RAUNO HIETANEN

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Maanantaisin
10–11.30
VAUVAMAANANTAI
Värileikkiä, lauluhetkiä  
ja asiantuntijavierailuja

Tiistaisin
11–11.45
KOTOKLUBI KANELI

9–11.30
LEIKKITOIMINNAN KERHOT

Keskiviikkoisin
10–10.30
LAULUTUOKIO
Sopii kaikenikäisille

9–11.30
LEIKKITOIMINNAN KERHOT

Torstaisin
10–10.30
TÄNÄÄN LEIKITÄÄN!
Pihapuuhatuokio kaikenikäisille

9–11.30
LEIKKITOIMINNAN KERHOT

Perjantaisin
10–11.30 
PIKKULASTEN PERJANTAI
10.30–11.15 Kädentaitoja, 
lauluhetkiä ja teemapäiviä 

9–11.30
LEIKKITOIMINNAN KERHOT

RUOHOLAHDEN NUORISOTALO on avannut jäl-
leen kesätauon jälkeen ovensa! Kiirettä on jo pi-
tänyt uusien kolmosluokkalaisten kanssa, hienoa 
että moni on jo löytänyt tiensä talolle.

Nuorisotalo toivottaakin kaikki kolmannesta 
luokasta ylöspäin tervetulleeksi. Myös vanhem-
mat ovat tervetulleita tutustumaan talon toimin-
taan. Syksyllä on luvassa taiteilua, kokkailua, ur-

heilua, retkiä, yhdessäoloa, ystävyyttä ja kivoja 
pelihetkiä!

Lisätietoa aukioloajoista ja muusta www.ruo-
holahti.munstadi.fi sekä Instagramissa ruoholah-
den_nuorisotalo.

Terveisin nuorisoohjaajat  
Niko, Maria, Suvi ja Tuomas 

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Uudet kolmosluokkalaiset 
ovat löytäneet nutalle

Viikottaiset tapahtumat syyskuussa

Kanava

    Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 
2,65 euroa palstamillimetriltä (sis. alv). 
Kanava-ilmoituksen maksimikorkeus 
on 90 mm. Vuosi sopimuksista alennus. 
Kysy: 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

One-to-One and Small Group Training
Jack Barry  |  t. 044 578 0777  |   englishwithjack.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fiistolaakar

koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi 

Prisman pihalla
ke 5.6. klo 17.30 –20

Ruoholahden S-market
Maanantaisin klo 16–18.30

Syyskuun ajan
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Kunnallisvaali-
ehdokkaat tentissä
Viisitoista vuotta sitten kunnallisvaaliehdokkaat tapasivat toisensa ja 
paikallisia asukkaita vaalipaneelissa Ruoholahden ala-asteen koululla. 
Keskustelun teemoiksi mainittiin muun muassa vanhustenhuolto 
ja liikenneasiat. Äiti Amma vieraili Kaapelitehtaalla.

SYKSYLLÄ 2004 Ruoholahdessa valmistaudut-
tiin kunnallisvaaleihin.

Ala-asteen koululla järjestettiin vaalipanee-
li, johon oli kutsuttu kunnallisvaaliehdokkaita 
Ruoholahdesta ja lähikaupunginosista.

Syyskuun Ruoholahden Sanomien kannen 
kuvaa varten ehdokkaat asettautuivat koulun 
portaisiin.

Eturivissä vasemmalta katsoen kuvassa 
ovat Kika Hammar, Gustav Båsk, Ulla Leppä-
koski-Juvonen ja Nina Konttinen.

Keskirivivistä löytyvät Esko Riihelä, Mi-
nerva Krohn, Leena Krohn ja Anna Tenhu-
nen. Taaimmaisessa rivistä vasemmalta kat-
soen ovat Maarit Mu Ashekele, Nina Kalk ja 
Juha Beurling.

Vaalipaneelissa käydyt puheenaiheet tuntu-
vat tutuilta, samoja teemoja kuulemme varmasti 
vuoden 2021 ehdokkaiden suusta kuntavaalien 
alla: liikenneasiat ja huoli vanhustenhoidosta.

SISÄSIVUJEN KUVALLINEN juttu kertoo, että 
Ruoholahdessa pääsee nyt samalla lipulla ui-
mahalliin ja kuntosaliin. Lipun hinta on neljä 
ja puoli euroa. 

Kyseessä on Itämerenkatu 23:ssa sijainnut 
Kuntotalo, jonka Helsingin kaupungin liikun-
tavirasto otti käyttöönsä ja remontoi kuntosa-

liksi. Tiloissa oli myös 25 metrin allas, jonka le-
veys oli maltilliset kahdeksan metriä. 

Nyt Ruoholahti-Jätkäsaari on ollut uima-al-
taaton useita vuosia. Bunkkeri-rakennukseen 
uimamahdollisuus tulee sitten aikanaan.

Ruoholahdessa liikutaan -palstalta selviää 
sekin, että 15 vuotta sitten jousiammuntaseura 
Wilhelm Tell opasti ammunnan saloihin Kun-
totalon autotallissa.

KAAPELITEHTAAN tapahtumakalenterissa ker-
rotaan, että Äiti Amman vierailu on edessä lo-
kakuussa Merikaapelihallissa.

”Amman halaukseen jonotetaan kaikkialla 
maailmassa uskonnosta, rodusta ja maailman-
katsomuksesta riippumatta”, teksti kertoo.

Jätkäsaari-seuran kokouskutsusta puo-
lestaan ilmenee, että paikalle saapuu projek-
tipäällikkö Eija Kivilaakso Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirastosta esitelläkseen 
Ruoholahti–Matinkylä-metrolinjan ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelman. 

Vuonna 2004 Ruoholahden Veneilyseura 
ry näyttää olleen aktiivinen. Tapahtumakalen-
terissa kerrotaan, että perinteinen lipunlasku 
ajoittuu syyskuun loppuun. Seuran vastuuhen-
kilönä on toiminut Jukka Rasinaho.

Ruoholahden Sanomat

Syyskuun 2004 kannessa oli paikallisia 
kunnallisvaaliehdokkaita.

Vaalipaneelissa 
läpikäydyt teemat 

tuntuvat hyvin tutuilta.”

VUOTTA SITTEN

Elo-syyskuu 2019

LOPPUKESÄN taittuminen syksyksi merkitsee 
monelle meistä arjen alkua. Kesän vapaus muut-
tuu syksyn rutiineiksi, hiekkarannat kutistuvat 
jalkakäytäviksi, kaukaiset vuoret liikennevaloiksi. 

Arki on arkea, ja välillä se on väistämättä 
ankeaa. Samalla arki on äärimmäisen tärkeää, 
ja kaunista. Arjen keskellä syntyy lasten perus-

luottamus vanhempiinsa, arjessa opitaan uutta, 
tehdään työtä ja pidetään toisesta huolta. 

Tavallisessa elämässä voi nähdä ihmeen, 
kun pysähtyy ja katsoo tarkasti. Iloa ja voimia 
arkeesi!

Hannu Varkki
kappalainen

Arjen kauneudesta

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

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 "

Kappelissa 
tapahtuu

Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

ma 2.9. klo 18.30 
PIANISTIEN JA VIULISTIEN ILTA
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

pe 6.9. klo 18.00 
SAMMAKKOLAMMEN 
AARRE
Satukonsertti koko perheelle. 
Tuttuja lastenlauluja ja ihas-
tuttavia uudempia säveliä.
Ennakkoliput 6,50 € (sis. pal-
velumaksu) konservatorio.fi/
event/satukonsertti, ovelta 5 €
Konserttisali

ma 9.9. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin ja Katarina  
Nummi-Kuisman oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 12.9. klo 19.00 
SYNKRONIS-KVARTETTI: 
PEACEFUL MIND
Iiris Pyrhönen-Koivula, viulu
Klaara Pyrhönen, viulu

Matti Lindholm, alttoviulu
Elina Susiluoto, sello
Pärt, Barber, Haydn
Konsertti on osa kon-
servatorion opettaja-
konserttien sarjaa.
Konserttisali, Liput 10/5 €

pe 13.9. klo 18.00 
PIANISTIEN JA VIULISTIEN ILTA
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 16.9. klo 18.30 
MUSIIKKI-ILTA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ke 18.9. klo 18.30 
PIANISTIEN ILTA
Anna Linjaman oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 23.9. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Päivi Valjakka- 

Salmisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 23.9. klo 19.00 
DUO RAPELI: BARCAROLLE
Anna Linjama, piano
Eeva Rapeli, piano
Brahms, Chopin, Ra-
vel, Rahmaninov
Konsertti on osa konservatori-
on opettajakonserttien sarjaa.
Konserttisali, Liput 10/5 €

ke 25.9. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

pe 27.9. klo 18.00 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin ja Katarina Num-
mi-Kuisman oppilaat
Kamarimusiikkisali

ma 30.9. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali

Siunausta arkeen Lähimmäisen 
sunnuntain messussa 
Toivotko siunausta arkeesi? 
Lähimmäisen sunnuntain messussa 
15.9. klo 12 voit ottaa siuna-
uksen vastaan työhön, leikkiin, 
opiskeluun, ihmissuhteisiin ja koko 
elämään – kaikkeen, mihin sitä 
tarvitset. 
Valoisaa messua toteuttamas-
sa ovat Hyvän toivon kappelin 
seurakuntalaiset ja työntekijät. 
Musiikissa soivat kansanmusiikin 
teemat. 
Lisätietoa: kappalainen Hannu 
Varkki, hannu.varkki@evl.fi,  
050-5121 820

Retkiä
Retki Kiasmaan pe 6.9 ja syysret-
ki ke 18.9. Lisätietoa: Diakonia-

työntekijä Mika Leppäaho, mika.
leppa-aho@evl.fi, 050-3801136.

HYVÄN TOIVON KAPPELI, 
LÄNSISATAMANKATU 26
Katso myös www.facebook.com/
hyvantoivonkappeli 

Valoisa ja kodikas messu joka 
sunnuntai klo 12. Kirkkokahvit 
klo 11 alkaen ja messun jälkeen. 
Meditatiivinen Luottamuksen mes-
su kerran kuussa 22.9., 20.10, 
17.11. ja 15.12. Lisätietoja: 
hannu.varkki@evl.fi
Ma klo 17–18.30 Yhteisöruo-
kailu. Edullista ruokaa ja hyvää 
seuraa. Aterian hinta aikuisille 
1€. Mahdollisuus myös toimia 
vapaaehtoisena. Lisätietoja: 
Diakoniatyöntekijä Eija Hoikkala, 
eija.hoikkala@evl.fi.
Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja: mika.leppaaho@evl.fi
5.9. alkaen to klo 17.30–18.30 

Avoin meditaatio. Ohjaaja 
yhteisömuusikko Elsa Sihvola, elsa.
sihvola@evl.fi, 0505980823.
5.9. alkaen to klo 19 Kaikille 
avoin musiikkiryhmä, ohjaa Elsa 
Sihvola.

LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
(seurakunta) sekä ma klo 17–19 
ja ke klo 9.30-12 (MLL)
Päiväkerho ma ja ke klo 13–15
Esikoisvauvakerho ti klo 
13–14.30
Lisätietoa kerhoista: Perhetyön-
tekijä Milla Kiiski, milla.kiiski@evl.
fi, 050-560 5592, lastenohjaaja 
Janette Lintula, janette.lintula@
evl.fi, 050-4774 471
Koululaisten kokkikerho pe 
klo 15–17. Lisätietoa: Hanna 
Ikäheimo, hanna.ikaheimo@evl.fi, 
09-2340 6221
Monitoimitila Ankkuria voi va-
rata Kliffa.fi -palvelusta perjan-
taisin klo 12–21. Vuokra 5e/h.



15RUOHOLAHDEN SANOMATElo-syyskuu 2019

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Helsinki Design Week: 
Design Market 7.-8.9.
Vegemessut 28.-29.9.
Love Me Do -häätapahtuma 5.10.

Valssaamo
ECBN ja Kiinteistö Oy Kaapelitalo: 9th Euro-
pean Creative Industries Summit (ECIS) 
10.-11.9.
Suomen Taiteilijat ry: 51. vuosinäyttely 
24.9.-6.10.

Puristamo
Helsingin taideyhdistys: 40-vuotisjuhla-
näyttely 2.9. asti

Tanssin talo ja   
Helsingin juhlaviikot
Gisèle Viennen Crowd-teokseen 
pohjautuva työpaja 31.8.-1.9.
Zodiak – Uuden tanssin keskus
Anna Cadia: Ars Erotica 18.9.-2.10.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Liisa ihmemaassa 25.9.-5.10.

Suomen valokuvataiteen museo
Hertta Kiiski: Violetti meri 1.9. asti
Näkemättömät 1.9. asti
Kuuluu tarinaan 1.9. asti
Tito Mouraz: Uimapaikka joen varrella 
1.9. asti

Sakari Piippo: Eräitä huomioita Suomen po-
liittisesta järjestelmästä 13.9.2019-5.1.2020
Caj Bremer: Suomalainen arkipäivä 
13.9.2019-5.1.2020
Yhden kuvan manifesti 13.9.2019-5.1.2020
Lotta Sulin: Lottalandia 13.9.2019-5.1.2020

Hotelli- ja ravintolamuseo
Museokino: The Milk System 25.9.
Luentosarja: Ruoan tulevaisuus 11.9.-20.11.
Taikinan taju 29.12. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

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

Käytävägalleria
Siru Erling, Sirkka Peisa ja Silja Salokas: 
A Trip Down Memory Lane 4.-30.9.

MUU Kaapeli
Tohtori Matti Hagelberg: 
Laulu Läskimooseksesta 8.9. asti

Drawing Gallery D5
Päivi Meriläinen: Kissojen yö 30.8. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Kaapelitehtaalla toimiva Helsin-
gin Taiteilijaseuran kuvataide-
koulu ja kurssikeskus antaa tai-
dekoulutusta ammatissa toimi-
vien taiteilijoiden ohjauksessa. 

Kuvataiteen perusopetusta tarjoavan kuva-
taidekoulun kurssit on suunnattu 4-18-vuotiail-
le lapsille ja nuorille. Kurssikeskus tar joaa puo-
lestaan monipuolisen kirjon kuvataidekursseja 
yli 16-vuotiaille taiteen harrastajille. Lisäksi 
kurssikeskus tarjoaa tilauksesta yrityksille ja 
ryhmille teemapäiviä ja koulutustilaisuuksia.

Aikuisille on tarjolla monipuolinen katta-
us mm. piirustus-, maalaus-, muotokuva- ja 
grafiikan kursseja. Syyskuussa aloittaa uu-
sina kursseina mm. Metalligrafiikkaa ja tus-

sipiirustusta -kurssi tiistai-päivisin. Suurin 
osa kursseista soveltuu vasta-alkajille. Koke-
neemmille kuvan tekijöille tarjoamme ateljee- 
ja mestarikursseja.

Taidekurssi on erinomainen lahja
Taidekurssi sopii kaiken ikäisille kuvataitees-
ta ja sen tekemisestä kiinnostuneille. Verkko-
kaupasta voit ostaa kurssin myös lahjakortti-
na.

Helsingin Taiteilijaseuran 
kuvataidekoulu ja kurssikeskus  
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 7, 3. krs. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Helsingin Taiteilijaseuran kursseja Ruuan tulevaisuutta sanoin ja kuvin

Hiilipiirustus

HELSINGIN TAITEILIJASEURAN KUVATAIDEKOULU JA KURSSIKESKUS EIKON MEDIA UND MIRAMONTE FILM, MARTIN RATTINI TIBERIUS FILM

Fruit Splash

Hotelli- ja ravintolamuseon Food & Future 
Forum on seurannut viimeisen vuoden aika-
na kuumana käynyttä ruokakeskustelua, jos-
sa esillä ovat olleet ruuan monet roolit; ruo-
ka on ravintoa ja osa identiteettiä, ruoka 
polarisoi keskustelua ja vahvistaa yhteisö-
jä, ruoka on ilmasto-ongelma ja sen ratkaisu. 
Ruoka on yhtä aikaa henkilökohtaista ja po-
liittista. 

Tiedon välittämiseksi ja vastakkainaset-
telun vähentämiseksi Food & Future Forum 
jatkaa syyskaudella 2019 ruuan ja ruokakult-
tuurin tulevaisuutta tutkivaa ohjelmistoa tie-
teen ja taiteen kohtauspisteestä, maistiaisia 
unohtamatta.
Luentoja ja dokumentteja
Helsingin työväenopiston kanssa toteutetta-
vassa Food & Future Forum -luentosarjas-
sa aiheina ovat ruuan kestävyys ja tasa-arvo, 
teknologiset innovaatiot sekä ruokakulttuurin 
muutokset:
11.9.   Climate Reality Leader Anu Harkki: 
           Ilmastonmuutos ja ruoka
9.10.   Hyvinvointitutkija Tuomo Laihiala: 
           Suomalainen köyhyys ja ruoka-apu
6.11.   Akatemiatutkija Katja Uusihakala 
           &amp; tutkijatohtori Matti Eräsaari:
           Ruoka ja kulttuurinen muutos
20.11. VTT:n elintarviketeknologian tutkimus-
           professori emerita Kaisa Poutanen: 
           Muuttuuko ruoka?

Museokino: Elokuvia ruuasta // Films on 
Food -sarjassa tutustutaan 25.9. globaaliin 
maitoteollisuuteen Andreas Pichlerin ohjaa-
massa dokumentissa, jossa kuullaan maidon 
tuottajia, meijerinomistajia, poliitikkoja, lobba-
reita, kansalaisjärjestön edustajia ja tutkijoita. 
30.10. käsitellään ruokahävikkiä, yhtä ruoka-
järjestelmämme keskeisistä haasteista Anna 

Chain ja Nari Kyen ohjaamassa Wasted! The 
Story of Food Waste -dokumentissa.

Elokuvanäytökset ja luennot alkavat klo 
18 ja niihin on vapaa pääsy. Näytös- ja luen-
topäivinä museon näyttelyihin on vapaa pää-
sy klo 17 alkaen ja pop-up -baari palvelee klo 
17–19.30.
Ravintolatyön kulttuuria 
ja ruokaväärennöksiä
Sex, Drugs & Restaurant Work: Ravintola-
työn tulevaisuus -keskustelu 7.10. kurkistaa 
ravintolatyön kulisseihin ja kysyy, miten työn 
tulisi 2020-luvulla kehittyä. Tapahtuma toteu-
tetaan yhdessä Palvelualojen ammattiliitto 
PAM:n kanssa.

Fake Food – Ruokaväärennösten illassa 
16.10. tietokirjailija, kuluttajaekonomisti Ma-
ri Koistinen kertoo ruokiin liittyvien petosten 
maailmasta ja ruokaväärennösten globaa-
lista merkityksestä. Illan maistelumenun pää-
roolissa ovat väärennetyt raaka-aineet ja sen 
toteuttavat Laurea- ammattikorkeakoulun res-
tonomiopiskelijat ja BarLaurea. Liput 10 € mu-
seon verkkokaupasta: https://holvi.com/shop/
hotellijaravintolamuseo/.

Lisätietoja tulevista tapahtumista Face-
bookissa ja Instagramissa @foodandfutu-
reforum sekä Twitterissä @food_and_futu-
re. Food & Future Forumia rahoittaa Koneen 
Säätiö. Tervetuloa mukaan!

Liput: 10/5 € tai Museokortti. Yhteislippu 
kolmeen museoon (Hotelli- ja ravintolamu-
seo, Teatterimuseo, Suomen valokuvataiteen 
museo) 15 €. Vapaa pääsy joka kuun viimei-
nen ke klo 17–20.
Hotelli- ja ravintolamuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20
www.hotellijaravintolamuseo.fi

ILMOITUS
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Pirteyttä arkeen Jätkäsaaresta!

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

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa

Tarjoukset voimassa 19.8.-15.9.2019, ellei toisin mainita.

250
2 KPL

179
KG 399

PL

399
KPL 1790

KG

SUORAAN GRILLISTÄ!
GRILLATTU  
Kanan koipireisi 

Haluamme palvella asiakkaitamme parhaalla 
mahdollisella tavalla ja tämän vuoksi teemme 
myymälässä jatkuvasti pieniä muutoksia. 
Tuoreimpana muutoksena muutimme 
Hedelmien ja vihannesten sijoittelua 
sisääntulossa, sekä vaihdoimme samalla 
sähköiset hintanäytöt osastolle. 
Sähköinen hintanäyttö 
muuttuu koko myymälään 
lähiviikkojen aikana ja 
tämän tarkoituksena 
tarjota asiakkaille 
selkeyttä, sekä takuulla 
oikeat hinnat esillä 
myymälässä. 
Terveisin: 
Jätkäsaaren Lähikauppiaat Ville ja Pia

Luomu 
Banaani 
Costa Rica 

VIREYTTÄ PÄIVÄÄN!
TUOREPURISTETTU 
Appelsiinimehu
0,99 l (sis. pantin 0,20) 

VEGE!
HÄRKIS  
Härkäpapuvalmiste
250 g

SUOMALAINEN TUORE  
Kirjolohifilee

2
KPL

HYVÄN MAUN  
KORTTELIBISTRO

LOUNAS TAI ILLALLINEN
URBAANIN MERELLISESSÄ

YMPÄRISTÖSSÄ

Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
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


