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JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Sivut 6–7

RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla
RUOH  IS
– lähelle on helppo tulla 1h 

ILMAINEN 
PYSÄKÖINTI 
Plussa-kortilla

Itämerenkatu 21 
HELSINKI

... ja kaikki hoituu kerralla.
 ruohis.fi

Alko • Apteekki • Bieder -Kukkakauppa • Carwash • Ciao! Caffe • Dressmann • Eerikin Pippuri • Fenno Optiikka 
Hiusfashion • Hua Du - Aasialaista ruokaa • Jysk • K-Citymarket 24 h • K-Rauta • Kierrätyspiste

Sushi Ko-Ju • Mayor’s Gym 24 h • Musti ja Mirri • Peura - muotia naisille • Posti Pakettiautomaatti 
Smooth It • Subway® • Sähköautojen latauspiste • Talletusotto-automaatti • Tokmanni • Uff  

Toistaiseksi suljetut: Burger King® • Hoplop

Pyrimme poikkeustilanteesta huolimatta vastaamaan 
asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman monipuolisesti. 

Voit tarkistaa ruohis.fi sivustolta liikkeiden palveluajat. 
 

Toivotamme kaikille

  Hyvää ja
aurinkoista kesää

Henrietta  
Ikonen (vas.), Teemu 

Järvinen, Mikko 
Ojanen, Heli Räty 
ja Eeva Keinonen 

uivat Jätkäsaaressa 
kesät talvet.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Lapsirikas 
kaupunginosa

Peppi ja Alvar Linja keräsivät kevään 
kukkia Hyväntoivonpuistosta.

RAUNO HIETANENPIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Raakauimarit 
Jätkäsaaressa Sivut 4–5

Joka kymmenes Jätkäsaaren 
asukas on alle kouluikäinen. 
Ruoholahden 1990-luvun 
lukemiin on silti vielä matkaa.

Vaikka virallista 
uintipaikkaa ei 
Jätkäsaaressa ole, 
täällä pulahdetaan 
aaltoihin läpi 
vuoden. 
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KOLUMNI

Se oli tavallinen toimeksianto: juttu ui-
misesta Jätkäsaaressa kuvineen. Sitten 
päätoimittajalta tuli tarkempia toivei-
ta. Kuvat pitäisi ottaa veden rajasta ja 
läheltä kuvattavia. 

Eli minun pitäisi mennä kameroineni me-
reen! Muuten ok, mutta merivesi keväällä on 
saman lämpöistä kuin uimahallien kylmävesi-
altaissa. Kuinka monta sekuntia minulla olisi ai-
kaa kuvata? 

KUVAUSPÄIVÄNÄ ON NAVAKKA tuuli ja meres-
sä vaahtopäinen aallokko. Saukonpaaden aallon-
murtajalla säännöllisesti uivat paikallisetkaan ei-
vät yleensä niin kovassa tuulessa paikalla ui. 

Aallot painavat uimarin betoniportaita vas-
ten ja riisuessa vaatteet lentävät käsistä. Olen 
pukenut vaatteiden alle uimapuvun, jalkaan ku-
misaappaat. Jos sittenkin pystyisin kuvaamaan 
uimareita veteen meneviltä rappusilta? 

Turha toive. Raput ovat levästä liukkaat ja 
aallot roiskivat minut märäksi heti. Pian huo-
maankin seisovani jääkylmässä vedessä pelkäs-
sä uimapuvussa, kamera käsissäni.

Uimarit Henrietta Ikonen, Teemu Järvinen 
ja Mikko Ojanen hämmästelevät reippauttani ja 
tulevat perässä aaltoihin. 

Ojanen sukeltelee vedessä kuin hylje ja toi-
set kelluttelevat iloisesti polskien. Rauhallisem-
min ottavat Eeva Keinonen ja Heli Räty. 

Keinonen varoittaa, että hän ei viivy vedessä 
pitkään. Minun on oltava siis nopea. Päätän as-
tua vielä yhden rapun alemmas, mutta ne lop-
puvatkin kesken. Horjahdan ja lyön polveni kar-
heaan betonirappuun. Kipua ei tunnu, sillä jalat 
ovat kylmästä turrat.

RÄPSIN KUVIA MINKÄ EHDIN ja yritän saa-
da viisi kylmävesiuimaria poseeraamaan tyrs-
kyissä. Pari minuuttia kuluu, kunnes Keinonen 
nousee ylös. Uusi ennätys tuli tehtyä, hän iloit-
see! 

Jatkan kuvaamista, kunnes varpaista alkaa 
hävitä tunto. Vien kameran pois ja päätän vielä 
uida pikku lenkin. 

Ylös noustessa Ikonen huomaa polvesta-
ni valuvan verta. Kipua ei tunnu, eikä kylmää. 
Mutta tuuli on jääkylmä märällä iholla. 

Alkaa paleltaa. Puen vaatteet märän uima-
puvun päälle ja vedän kumisaappaat jalkaa-
ni. Varpaissa ei ole enää tuntoa. Rupattelemme 
vielä hetken, minua kehutaan sissiksi. Toivon 
vaan tarinältäni, että kuvista onnistui edes pari. 
Muuten uhrautumiseni on ollut turha. Tai eh-
kä ei sittenkään. Nyt olen saanut aloitettua kau-
an haaveilemani harrastuksen, kylmävesiuimi-
sen meressä Jätkäsaaressa.

KOTONA KUUMASSA SUIHKUSSA, kun varpai-
siin on palannut tunto, päätän mennä mereen 
viikon päästä uudestaan. Tai jos kävisi joka viik-
ko tästä lähtien! 

Mutta ensin on hankittava uimiseen sopivat 
kengät tai sukat ainakin.

Juttu uimareista on sivuilla 4–5.

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

50
KUUKAUDEN LUKU

Valtioneuvoston antama kymmenen 
henkilön kokoontumisrajoitus muuttui 

kesäkuun alussa 50 henkilöön.

Kamera kaulassa 
jääkylmään veteen

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti  ilmestyy  
kerran kuussa. Se on poliittisesti  
ja uskonnollisesti sitoutumaton  
alue julkaisu. Lehti noudattaa  
hyviä journalistisia tapoja.
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

VALOKUVAUSKURSSEJA NUORILLE. 
Valokuvataiteen museo Kaapeliteh-
taalla järjestää valokuvauskursseja  
7–16-vuotiaille kesäkuussa ja elokuus-
sa. Kursseilla käytetään omia känny-
köitä sekä museon digipokkareita ja 
järjestelmäkameroita. HInnat 100–
140 euroa. valokuvataiteenmuseo.fi

RANNALLE. Erikoinen koronakevät 
on päättynyt, mutta rajoitukset jatku-
vat kesälläkin. Läheinen Hietaniemen 
uimaranta on kuitenkin auki uimista 
ja hiekkalinnojen rakentelua varten. 
Helsingin maauimalat ja uimahallit 
avautuvat kesäkuun alusta alkaen uin-
tiaika- ja henkilömäärärajoituksin. 

UUDEN AJAN ROSKIS. Ruoholahden-
torilla voi testata uuden Finbin-roska-
astian, joka osaa tiivistää roskansa 
sisäänrakennetulla männällä. Roskis 
saa käyttövoimaa aurinkopaneeleis-
ta. Valmistajan mukaan roskis osaa 
myös automaattisesti ilmoittaa, että 
koska se pitää tulla tyhjentämään.Jatkan kuvaamista, 

kunnes varpaista 
alkaa hävitä tunto.”

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

Elo-syyskuu 27.8. 19.8.
Lokakuu 8.10. 30.9.
Marraskuu  5.11. 28.10.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Jätkäsaari–
Ruoholahti  
somessa

Twitter 89 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 925 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 528 seuraajaa  
@jatksaariruoholahti

One Pint Pub
PAIKALLINEN OLUTKAUPPA, 

Ravintola & Terassi

Anniskelu joka päivä klo 22 asti

SANTAKATU 2, RUOHOLAHTI

Asiakaspaikat ravintolassa rajattu 23 
henkilöön. Terassin asiakaspaikkoja 50 kpl

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Jätkäsaari–Ruoholahti

UUDESSA TALOSSA

Supertarjous

ma–pe 8–20, la 10–15, su 12–16  
(heinäkuussa ma–pe 8–18, la 10–15, su suljettu) 

Nolla

8 ,90€
norm.  
11,50 €

käsidesivaahto

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

– Otollisia ääniä  
malttavaiselle kuulijalle –

MATTI 
OITTILAN 
PODCAS

Spotify
iTunes
alyvapaa.fi

+ 

+ 

+T

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

KATJA ALAJA

Tornitalosta aukeaa komeat 
näkymät Jätkäsaareen

Y hteensä 207 porrasta. Matkaan katuta-
sosta 14. kerrokseen ilman kantamuksia 
kestää kolme minuuttia rauhallisella tai 
kaksi reippaammalla vauhdilla. 

”Otan skabaa Vallen kanssa. Hän on 
tainnut vetää pohja-ajan”, Pasi Riikonen kertoo. 

Valle on pariskunnan 11-vuotias poika.
”Hyvää liikuntaa. Ei tarvitse kuntoportaille 

lähteä”, jatkaa Katja Alaja. 
Tavoitteena molemmilla on nousta portaat 

ainakin pari kertaa päivässä. ”Mielenkiinnolla 
seuraan kunnon kasvamista. Että pääseekö koh-
ta jo puuskuttamatta ylös asti”, Alaja pohtii.

Perheelle korkealla asuminen tuntui heti luon-
tevalta. Huimausta tai pelontunnetta ei ole ollut. 

”Tämä on vielä inhimillinen korkeus. Tääl-
tä hahmottaa alhaalla olevat ihmiset ja tapahtu-
mat”, Riikonen sanoo.

Tuulikaan ei aiheuta ongelmia, sillä koko 
asunnon levyinen, 20-neliöinen parveke on ko-
konaan lasitettu. Parvekkeesta on tullut koko 
perheen lempipaikka. Sohvien ja ruokapöydän 
lisäksi sinne on suunnitteilla ainakin viljelylaati-
koita ja riippukeinu. 

”Olemme idättäneet kasveja, kuten aurin-
gonkukkia, herneitä ja tomaatteja. Pian pääsem-
me istutushommiin”, Riikonen kertoo. 

Viestintäalan yrittäjänä toimiva Alaja on 
suunnitellut parvekkeelle kesätoimistoa. 

”Olin ajatellut vuokrata työtilan jostain, mut-
ta nyt ei tarvitse. Parvekkeelle mahtuu vaikka 
mitä”, Alaja sanoo. 

Ruoholahteen vuonna 2013 perhe muutti 
Töölöstä. Valle oli silloin neljävuotias. 

Helsingistä kotoisin oleva pariskunta halu-
si pysyä kantakaupungissa, mutta muuttaa alu-
eelle, jossa lapsi voisi liikkua itsenäisesti. Ruoho-
lahti tuntui heti sopivalta, sillä alueella oli hyvät 
palvelut, päiväkodit ja koulut. 

”Ensimmäisessä kodissamme Ruoholahdes-
sa oli päiväkoti ja leikkipuisto talon vieressä”, 
Alaja kertoo.

Lapsuudessaan Riikonen asui Luxemburgis-
sa ja Alaja Tanskassa, Ruotsissa ja Kanadassa. Ys-
täviä löytyy siksi monesta maasta. 

”Kaverit eivät voineet uskoa kun kerroimme, 
että Vallella on kouluun 200 askelta. Ja että hän 
kulkee matkan yksin kävellen”, Riikonen nauraa.

”Ja että töihin kuljen pyörällä 12 minuutissa 
eikä omaa autoa tarvita”, hän jatkaa.

”Ruoholahti oli oikea valinta”, pohtii Alaja.
Nyt perhe nauttii Jätkäsaaren ja lähialueiden 

palveluista sekä kulttuuri- ja urheilumahdolli-
suuksista. 

”Tämä on monipuolisuudessaan ainutlaatui-
nen paikka Suomessa”, Riikonen sanoo.

”Kaikki toiveemme ovat toteutuneet”, sanoo 
Alaja.

Uudessa kodissa on perheen mielestä mo-
nia hienoja asioita. Huonekorkeus on huimat 4,4 
metriä, mikä mahdollistaa sen, että molemmis-
sa makuuhuoneissa on tilavat parvet. Ne, valta-
va parveke ja hyvä pohjaratkaisu tuovat 64 neli-
ön kolmioon lisää tilaa. 

”Asunto on todella valoisa. Se pysäytti, kun 
kävelin tänne ensi kerran sisään. Tiesin heti, että 

Katja Alaja 
ja Pasi Riikonen olivat haaveilleet 
korkealla asumisesta aina. Kun 
mahdollisuus muuttaa 14. kerrokseen 
Atlantinkadulle tarjoutui, ei tarvinnut 
kahdesti miettiä. Nyt koko perhe 
on rakastunut avariin näkymiin 
ja valtavaan parvekkeeseen.

Katja Alaja ja Pasi Riikonen ovat Jätkäsaareen todella tyytyväisiä. Vain pari toivetta 
löytyy. ”Lisää puita uusien katujen varsille. Ja avantouintipaikka.”

Katja Alajan ja Pasi Riikosen kodista voi katsella 
vaikkapa Länsiterminaalia ja ulappaa.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

haluan asua täällä”, Riikonen kertoo. 
Huonekorkeus tuo tosin myös haasteita. 
”Yhtäkään valaisinta ei katossa vielä ole”, 

Alaja nauraa.
”Tai jos palovaroitin alkaa soida katossa, niin 

emme pääse siihen käsiksi. Niin korkeita tikkaita 
meiltä ei löydy.”

Kaikista parasta asunnossa ovat kuitenkin 
maisemat, jotka aukeavat läpitalon asunnosta 
moneen suuntaan. 

”Keittiön ikkunasta näkyy Länsiterminaaliin, 
Pihlajasaareen ja Melkin saareen. Parvekkeelta 
näkyvät Lauttasaari ja Espoo”, Alaja kertoo. 

”Edellisessä asunnossamme merinäköalan 
eteen rakennettiin taloja. Tämä näkymä pysyy”, 
sanoo Riikonen.

Atlantinkatu 12, Jätkäsaari
 ≈ Taloyhtiössä on kaksi taloa; yksiportainen 

8-kerroksinen talo ja kaksiportainen 14-kerroksi-
nen talo. Taloissa on yhteensä 147 vuokra-asuntoa 
yksiöistä neljän huoneen huoneistoihin. Kooltaan 
asunnot ovat 24,5-95m2. Talo valmistui huhtikuussa 
2020.

 ≈ Rakennuttaja: Sato-Rakennuttajat
 ≈ Rakennusurakoitsija: Fira
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Lämmintä  
ja turvallista 

kesäaikaa!

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  

10.30–21
 la–su  
 12–21

Lounas 
alk. 9,70€

À la cartesta 

Online-tilaus
Voit tilata ruoan soittamalla  044 449 6050 
tai klikkaamalla Online-order -kuvaketta 
nettisivuiltamme osoitteessa  
www.mountkailash.fi

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

Alueen hotellit ja ravintolat availevat oviaan
KORONARAJOITUSTEN SULKEMAT hotellit ja 
ravintolat aloittivat jälleen Jätkäsaari–Ruoholah-
dessa. Myös alueen hotellit avasivat ovensa kesä-
kuun alussa. 

Muun muassa Radisson Blue Seaside Hotel 

avasi koko hotellin eli majoitustoiminnan, ko-
kous- ja tapahtumatilat sekä Bistro Gimistä teras-
seineen.

”Kiinnitämme erityistä huomioita turvalli-
suuteen ja siisteyteen. Meillä on erittäin tarkat 

ohjeet, joita noudatamme koko henkilökunnan 
osalta. Tämä näkyy meillä jokaisessa asiakaskoh-
taamisessa koko talossa”, hotellinjohtaja Kaija-
Riitta Uusitalo kertoo. 
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Portaita pitkin kylmään veteen  joka viikko

Kylmää on. Seison kahdeksanasteisessa 
merivedessä kainaloita myöten ja yri-
tän saada hyviä kuvia uimareista juttua 
varten. 

Tänään on kova tuuli ja vedessä 
vaahtopäitä. Mieleen nousee kysymys: miksi ih-
miset tekevät tätä?

Pariskunta Henrietta Ikonen ja Teemu Järvi-
nen sekä Mikko Ojanen ovat saapuneet uimaan 
Saukonpaaden aallonmurtajalle eri puolilta Jät-
käsaarta. 

Vaatteiden alla on uima-asu, kassissa pyyhe ja 
sukeltajien neopreenisukat. 

”Muuta ei tarvita”, Teemu Järvinen sanoo. 
Hän on aloittanut kylmävesiuimisen ilman 

saunaa tai kuten Henrietta Ikonen sanoo, raaka-
uimisen, viime vuonna. 

”Oli mahtavaa löytää uusi harrastus aikuisiäl-
lä. Olen tästä tosi innoissani”, Järvinen sanoo. 

Ikonen aloitti kylmävesiuinnin vuonna 2017. 
Kylmään veteen hänet opetti oma tytär. 

”Hän paineli pienestä pitäen uimahalleissa 
kylmävesialtaaseen. Minä menin perässä.”

Ojanen löysi harrastuksen kymmenisen vuot-
ta sitten asuessaan Jyväskylässä järven rannalla. 

”Leukemiasta parantumassa oleva ystäväni 
halusi hoitaa kipujaan kylmässä vedessä. Päätim-
me uida läpi talven avannossa. Se oli hurjaa.”

Tätä nykyä kaikki kolme ovat omien sanojen-
sa mukaan koukussa kylmävesiuintiin. 

”Heti jos tauko venyy, niin tulee hirveä himo 
veteen”, Ikonen sanoo. 

Kaikki kolme käyvät meressä vuoden läpi 
säässä kuin säässä. Edes kova tuuli tai räntäsade 
ei heitä pysäytä. Ikonen käy meressä muutaman 
kerran viikossa, Järvinen vähän harvemmin, mut-
ta säännöllisesti. Ojanen käy meressä lähes päivit-
täin. 

”Käyn niin usein kun siltä tuntuu. En halua, 
että homma menee suorittamiseksi. Me emme 
kilpaile tässä lajissa.”

Ojanen on Eiranrannan kylmävesiuimarit- 
Facebook-ryhmän perustajajäsen ja ylläpitäjä. 
Vuonna 2016 perustetussa ryhmässä on tällä het-
kellä yli 300 jäsentä eri puolilta Helsinkiä. 

”Tänä keväänä uusia jäseniä on liittynyt pal-
jon. Mukaan on tullut varsinkin nuoria ja ensiker-
talaisia”, Ojanen kertoo. 

”Someryhmässä jaetaan kuvia ja fiiliksiä. Ja 
tsempataan toisiamme”, kertoo Ikonen. 

Ryhmäläisten kanssa myös sovitaan uintitref-
fejä. Ryhmän tuki ja kannustus auttavat silloin, 
kun uimaan lähteminen tuntuu vaikealta. ”Ai-

Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa on 
monia paikkoja, joista pääsee portaita 
pitkin mereen. Silti virallisia uima-
rantoja tai merkittyjä uimapaikkoja 
ei ole alueella. Kylmäpäisimmät 
uimarit käyvät meressä läpi 
vuoden. Säässä kuin säässä.

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Teemu Järvinen, Henrietta Ikonen, Mikko Ojanen, Eeva Keinonen ja Heli Räty ovat koukussa kylmään veteen.

na ei tee mieli mennä veteen. Varsinkin jos tuulee 
kovaa tai sää on muuten huono”, Ikonen sanoo.

AALLONMURTAJALLE SAAPUU kylmävesiuima-
rit-ryhmään kuuluva ruoholahtelainen Heli Räty. 
Hän tunnustautuu oikeaksi himouimariksi. 

”Kesäkaudella peräkkäisiä uintipäiviä kertyy 
yli sata ja talvellakin uin aina tilaisuuden tullen. 
Hulluuden puolelle tämä taitaa jo mennä.”

Läheisestä talosta aallonmurtajalle kylpyta-
kissa ja uimapuvussa on saapunut myös Eeva 
Keinonen. Hänkin käy uimassa usein, joskus jopa 
etätyöpäivän aikana. 

”Uiminen piristää paremmin kuin päiväunet.” 
Kaikki uimarit ovat yhtä mieltä siitä, miksi ve-

teen mennään. 
”Kylmä vesi auttaa vaivaan kuin vaivaan ja ui-

misen jälkeen on sankariolo”, kuvailee Ikonen. 
”Olo on mahtava jälkeenpäin. Siksi tätä teh-

dään”, sanoo Keinonen. 
Teemu Järvinen hehkuttaa uimisen paranta-

van myös vastustuskykyä. Ojasen mukaan kylmä-
vesiuintia harrastetaan monista eri syistä. 

Myös Facebook-ryhmään kuuluu kaikenlaisia 
ja -ikäisiä ihmisiä. 

”Seniorit hakevat kylmästä vedestä apua ki-
puihin, urheilijat palautumiseen. Eräs tuttava-

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

ni kuvaili vaikutusten olevan samankaltaisia kuin 
joogaamisen jälkeen. Kaikilla on oma syynsä har-
rastaa tätä”, Ojanen sanoo. 

Kylmä vesi tekee hyvää myös mielelle. 
”Vedessä ei ajattele mitään. Se rauhoittaa”, 

Ojanen sanoo. 
Hänen mukaansa veteen meneminen on it-

sensä voittamista. 
”Se auttaa huonoon tuuleen. Uiminen on lää-

kettä mielelle.”
Ikonen kuvailee tunnetta meditatiiviseksi. 
”Vedessä olen zen-tilassa. Se on ainoa paikka, 

jossa olen rauhallinen.”

VAIKKA KYLMÄVESIUINNILLA on tutkitusti mo-
nia terveysvaikutuksia, se ei sovi kaikille. Ojanen 
ei suosittelisi laija sydänsairaille. 

Ikonen lisää, että päätä ei kannata veden alle 
laittaa ainakaan silloin, kun vesi on kylmimmil-
lään. ”Henki voi salpautua ja voi alkaa huimata”, 
Ikonen selittää.

Aloittajille he suosittelevat uimakauden jat-
kamista kesästä syksylle. Toinen hyvä ajankohta 
aloittamiselle on kevät. Uimaan kannattaa mennä 
ilman saunaa. 

”Se on keholle paljon lempeämpi tapa”, Iko-
nen sanoo. 

Eeva Keinosen mukaan kylmässä uimisen 
jälkeen olo on mahtava. ”Siksi tätä tehdään.”

PETE@MCCLEAN.FI



5JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTIKesä-heinäkuu 2020

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti testaa 
alueen take away -lounasannoksia.

ANNOS MUKAAN

MIKÄ   Kalkkuna-aurajuustopasta  14 e

MITÄ   Farfalle-pastaa, kalkkunaa ja aura-
juustokermakastiketta.

MISSÄ   Tammasaarenkatu 1–5 (HTC-talo)

LISÄTIETOJA Explorer myy lounaita 9–10,70 
euron hintaan. Lisäksi se myy mukaan vuokia 
14 eurolla (riittää 4–6 hengelle, ks. kuva)   

LOUNASRAVINTOLAKETJU Antellilla on 
useita toimipisteitä eri puolella Suomea. Toi-
mistotalo HTC:ssä Tammasaarenkadulla toimii 
Antell Explorer -ravintola.
 
LITTLE BIG CAFE on vuonna 2012 perustettu 
lounaskahvila, joka toimii Verkkokauppa.
comin yhteydessä Tyynenmerenkadulla. Sen 
omistavat Rosa Eskola ja JP Väisänen.

Tällä palstalla on aiemmin on esitelty suo-
situimpia annoksia alueen ravintoloista:
Blue Peter, Aa Han Thai, Vacco, Casa Mare, 
Giwa, Barley & Bait, Ismet, Kabuki, Fat Ramen, 
 Banu Cafe, Pit Stop BBQ, Be My Guest, 
Aangan, Grön, Long River, Pizzeria Luca, Vessel 
Burger, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Raksa,  
Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, Konstan  
Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, 
Ravintolal aiva Verna, Chalupa, Mount Kailash,
Hampton Bay, Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, 
Salve, Kotipizza, Malaga Bar, La Sirena, 
Kannas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti 
Nepal, Clarionin Kitchen & Table, Cargo,  
Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.

MIKÄ   Silakkapihvit muussilla 10,50 e

MITÄ   Paistettuja silakkapihveja, peruna-
muussia, raastesalaatti ja sämpylä.

MISSÄ   Tyynenmerenkatu 11

LISÄTIETOJA Little Big Cafen tilat ovat Verk-
kokauppa.comin toisessa kerroksessa. Omista-
jat pyörittävät myös hodareita ja burgereita 
tarjoavaa kioskia myymälän sisäänkäynnin 
vieressä.

ANTELL EXPLORER

LITTLE BIG CAFE

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Portaita pitkin kylmään veteen  joka viikko

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

HELSINGIN KAUPUNKI

Havainnekuva Kellosaarenrannan 
kortteleista Crusellinsillalta nähtynä. 
Vasemmanpuoleisimman kerrostalon takana 
erottuvat Kellosaaren varavoimalan piiput. 

Jätkäsaari saa uimarannan lähelle 
Länsiterminaalia, mutta ei ihan heti

Jätkäsaareen on tulossa yleinen uima-
ranta Ahdinaltaan alueelle. 

Heti se ei tule.  Alueen kaavoituk-
sesta vastaava arkkitehti Teo Tammi-
vuori kaupunkiympäristön toimialal-

ta  kertoo, että Ahdinaltaan alueelle lähellä 
Länsisataman T2-terminaalia on merkitty ui-
mapaikka jo kaavoitusta ohjaavassa osayleis-
kaavassa.

Royal Areena Oy on varannut alueelta ton-
tin, johon se suunnittelee rakentavansa 24-ker-
roksisen hotellin ja tapahtumakeskuksen. 

Suunnitelmaan kuuluu myös Allas Sea-
pool -tyylinen, kelluva meriuimala sekä ylei-
senä uimarantana toimiva hiekkaranta. 

”Uimaranta on näillä näkymin kaupungin 
oma hanke. Kelluva kylpylä ja Royal-Areena 
ovat omia, yksityisiä hankkeitaan”, Tammi-
vuori kertoo. 

Tammivuoren mukaan hankkeet kaavoi-
tetaan yhdessä, jotta alueen suunnittelussa ja 
rakentamisessa päästäisiin eteenpäin. 

Hiekkarannan tekeminen Ahdinaltaa-
seen on kuitenkin mahdollista ja hyvin pe-
rusteltua. 

”Ahdinaltaaseen on tehty esirakentami-
sen yhteydessä laajoja madallustäyttöjä, joten 
hiekkarannan teko onnistuu. Loivasti nouse-
va ranta on myös tehokas keino hillitä altaan 
vaikeaa aaltoilutilannetta, jolla on vaikutusta 
kelluvan kylpylän rakenteisiin ja ankkuroin-
tiin. Siksi hankkeet tukevat toisiaan.”

Suunnitelman kaavaluonnos on menossa 
kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 

Lautakunta käsittelee Ahdinaltaan 
kaavaluonnosta syksyllä. 

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahteen asuntoja merinäköalalla

Ruoholahteen on pitkästä aikaa tulos-
sa uusia asuntoja. Kellosaarenrantaan 
Crusellinsillan ja varavoimalan väliin 
suunnitellaan kolmea kahdeksanker-
roksista asuintaloa. Talot yhdistetään 

kolmikerroksisella rakennusosalla, jonka päälle 
tulee muun muassa talojen piha-alueet.

Rakennushanke vie kanavanäkymät useil-
ta asukkailta Kellosaarenkadulla. Puistopinta-
ala sen sijaan kasvaa noin 7300 neliöstä lähes 
10 000 neliöön. Tämä on mahdollista, koska 

syksyllä. Hankkeiden valmistumisajankohta ei 
ole tiedossa.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI-ALUEELLA ei ole 
virallista uimarantaa tällä hetkellä, kertoo Hel-
singin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan tiimiesihenkilö Jukka Lundgren. 

Hänen mukaansa kaupungin ylläpitämillä 
uimarannoilla on palveluja, kuten vessat, pukeu-
tumistilat, pelastusrengas ja ilmoitustaulu. Ran-
tojen pohja on tutkittu ja vedestä tehdään sään-
nöllisesti tutkimukset. 

Aluesuunnittelija Paula Hurme kaupunki-
ympäristön toimialalta kertoo, että myöskään 
merkittyä uimapaikkaa ei ole. 

Hurme ja Lundgren eivät suosittele uimista 
Jätkäsaaressa tai Ruoholahdessa, vaikka se olisi-
kin mahdollista. 

”Kyse on turvallisuudesta. Emme takaa, mi-
tä rantojen vedessä on. Pohjassa saattaa olla iso-
ja tai teräviä kiviä, polkupyöriä tai vaikka ostos-
kärryjä, joihin voi loukata itsensä. Vesi voi myös 
olla likaista”, Lundgren luettelee.

”Alueella saattaa olla lisäksi laiva- ja venelii-
kenteestä johtuen vaarallisia virtauksia. Venei-
lijöiden voi myös olla vaikea havaita uimaria”, 
Hurme jatkaa.

Uiminen alueella tapahtuukin heidän mu-

kaansa omalla vastuulla. 
”On oltava täysin varma uintitaidoistaan. Paik-

ka kannattaa myös testata ensin”, Lundgren sanoo. 
Viranhaltijat eivät usko, että poliisi puuttuisi 

asiaan kuitenkaan kovin helposti. 
”Kaupungin järjestyssäännöt ovat nykyisin 

korvattu järjestyslailla, joka ei kiellä uimista”, 
Hurme sanoo.

”Portaat eivät merkitse uimapaikkaa. Tarkoi-
tuksena on mahdollistaa veden äärelle pääsemi-
nen, esimerkiksi jalkojen vilvoittelua varten. Täl-
laisiakin paikkoja on toivottu.” 

Hurmeen mukaan pelastusrenkaita ja -por-
taita on oltava jyrkillä rannoilla ja rantamuureis-
sa turvallisuussyistä säännöllisin välein. 

”Niiden tarkoitus on saada veden varaan jou-
tunut pois vedestä.”

HURME JA LUNDGREN neuvovat käyttämään 
uimiseen kaupungin virallisia uimarantoja. Nii-
tä löytyy Helsingistä tällä hetkellä 26. 

”Paikkoja tulee koko ajan lisää.  Lähitulevai-
suudessa valmistuu muun muassa Stansvikin ui-
maranta Kruunuvuoren rantaan. Siitä tulee niin 
hieno, että kannattaa tulla kauempaakin”, Lund-
gren lupaa. 

Jätkäsaari-Ruoholahti-alueen lähin uima-
ranta sijaitsee Hietarannassa. 

”Suosittelen uimista siellä. Matka ei ole pitkä 
ja Ruoholahdesta sinne pääsee kaunista ulkoilu-
reittiä pitkin.”

Helsingissä on myös 13 talviuintipaikkaa. 
Yksinkertaisimmillaan ne sisältävät lämpimän 
pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat por-
taat. Niiden toiminnasta vastaavat talviuinti-
seurat.

Tietoa kaupungin ylläpitämistä uimaran-
noista ja merkityistä uimapaikoista sekä talvi-
uintipaikoista löytyy kaupungin nettisivuilta:  

hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/ 
ulkoliikuntapaikat/maauimalat-ja-uimarannat

Kellosaarenrantaan lähelle 
Crusellinsiltaa tulee kolme 
kahdeksankerroksista taloa.

Paras paikka uimiseen Jätkäsaaressa on ryh-
män mielestä aallonmurtajan portaat Saukon-
paadessa. 

Kaidetta pitkin on hyvä laskeutua veteen, 
vaikka portaat ovatkin alhaalta jyrkät ja heti alla 
on iso kivi. Lyön polveni karheaan rapun reunaan 
ja saan verta vuotavan haavan. 

Portaiden alla on vettä metrin verran, mutta jo 
parin askeleen päästä ranta syvenee kuuteen-seit-
semään metriin. Paikka ei todellakaan sovi uima-
taidottomille. 

Ikonen ja Järvinen auttoivat viime kesänä ve-
destä hätään joutuneen uimataidottoman, noin 
12-vuotiaan lapsen. 

”Äkkisyvästä pitäisi olla varoitus, vaikka ui-

makieltokyltti onkin”, Ikonen sanoo.
Vastapäätä sijaitsevilta pienemmiltä portailta 

aurinkotuolien luota ryhmäläiset käyvät uimassa 
vain kovalla tuulella. 

”Siellä on heti syvää”, Keinonen tietää. 
”Loppukesästä paikalla kasvaa myös pitkiä le-

viä, jotka ulottuvat pintaan asti”, Räty kertoo.
Räty ui kesäisin pidempiäkin matkoja. 
”Olen uinut Saukonpaaden päädyn leveil-

tä portailta aallonmurtajalle ja toiseen suuntaan. 
Sekä edestakaisin”, Räty kertoo.

Hän ei ole tuntenut reitillä meressä virtauksia, 
joista kieltokyltissä varoitetaan.

Ensimmäisenä vedestä nousee Keinonen. 
”Taisin tehdä ennätykseni. Yleensä viivyn vain 

parikymmentä sekuntia”, hän sanoo.
Muut uimarit jatkavat totuttuun tapaansa 

muutaman minuutin tai viisi minuuttia. Näin ko-
valla tuulella he eivät ui matkaa vaan pysyttelevät 
vedessä. 

Minulta kylmän tunne on hävinnyt, mutta is-
kee ylös noustessa. Tuuli on jääkylmä. Vaatteet 
meinaavat lentää tuulessa käsistä. 

”Olisipa paikalla edes sermi tuulta vastaan”, 
Ikonen sanoo. 

”Tuulisena päivänä tämä käy urheilusta”, nau-
raa Ojanen.

Pyöräilen kotiin märkä uimapuku vaatteiden 
alla. Pottuvarpaisiin palaa tunto vasta kuumassa 
suihkussa

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

suunnitelmissa Kellosaaarenpuisto ja Kellosaa-
renrantapuisto voidaan yhdistää samalla kun 
ajoneuvoliikenne alueella katkaistaan. Kevyen-
liikenteen väylä säilyy.

Suunnitelmissa uusia asuinneliöitä Kello-
saarenrantaan tulee 8700, joka tietää reilua sataa 
asuntoa. Kaupunki arvioi, että Kellosaarenranta 
lisää Ruoholahden asukasmäärää noin kahdel-
lasadalla hengellä. Liiketiloja kortteliin tulee 430 
neliötä.

Kellosaarenrannan asemakaava on tullut vi-
reille jo 2016, mutta nyt sitä vasta aletaan työs-
tämään. Kaupunki on priorisoinut Jätkäsaaren 
rakennusprojekteja viime vuosina, ja Kellosaa-
renranta on saanut olla tauolla.

Kellosaarenrannan suunnitelmiin voi tehdä 
huomautuksia 8. kesäkuuta 2020 verkossa osoit-
teessa hel.fi/suunnitelmat sekä kaupunkiympäristön 
asiakaspalvelussa osoitteessa Sörnäistenkatu 1.

Uimaranta on näillä 
näkymin kaupungin 

oma hanke. Kelluva kylpylä 
ja Royal-Areena ovat omia, 
yksityisiä hankkeitaan.”
Teo Tammivuori
arkkitehti, Helsingin kaupunki
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Jätkäsaari on vilkas taaperokaupunginosa
Joka kymmenes jätkäsaarelainen 
on alle kouluikäinen. Kaupunki 
arvioi, että pelkästään tänä 
vuonna 0–6-vuotiaiden määrä 
alueella lisääntyy 160 lapsella.

Uudelle asuinalueelle tyypillises-
ti muuttaa paljon lapsiperheitä ja 
pienten lasten osuus alueella on suu-
ri. Näin on myös Jätkäsaaressa, jossa 
tällä hetkellä joka kymmenes on alle 

kouluikäinen.
Uusi Jätkäsaari – eli 2010-luvulla rakentu-

nut alue saaresta – koki taaperoikäisten huipun 
vuonna 2015, jolloin peräti 13 prosenttia alueen 
asukkaista oli 0–6-vuotiaita. 

Viime vuoden lopulla uuden Jätkäsaaren 
asukasmäärä oli 8 296 ja heistä 858 eli 10,3 pro-
senttia oli alle kouluikäisiä.

SOHVI LINJA PUOLISOINEEN muutti Jätkäsaa-
reen juuri taaperohuipun aikoihin, reilu viisi 
vuotta sitten. Heidän lapsensa Peppi oli silloin 
vuoden ikäinen. Alvar syntyi paljasjalkaisena jät-
käsaarelaisena neljä vuotta sitten.

”Alvarta harmittaa, kun hän on perheen ai-
noa, joka ei ole koskaan muuttanut”, Linja hymyi-
lee.

Linjojen koti on ryhmärakentamishankkee-
na rakennetussa taloyhtiössä Juutinraumanka-
dulla.  Lapsilla ei ole Linjan mukaan ollut pulaa 
samanikäisistä leikkikavereista.

”Rakennusprojekti oli kiva, kun samalla tu-
tustui uusiin naapureihin. Siinä oli samassa ti-
lanteessa olevia perheitä paljon. Suurin osa 
muutti yhden lapsen kanssa. Sitten pian olikin 
Alvarin kanssa samaan aikaan syntyneitä tosi 
paljon.”

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI
     09 685 9410

KLIKK AAKLIKK AA www.verkkoapteekkihelsinki.fi  www.verkkoapteekkihelsinki.fi 

&

Saat tuotelahjan kuudella keräilyleimalla. 
Keräilytuote on vähintään 9 euron hintainen 
Orionin itsehoitotuote.
(kampanja ei koske lääkkeitä, sv-korvattavia 
perusvoiteita ja eläintuotteita).
Keräilyaika 27.4.–31.7. 2020
HUOM: Mobiilikeräilyä ja paperista  
keräilykorttia ei voi yhdistää.
orionkeraily.fi

ORIONIN KERÄILYKAMPANJA – 
NYT MYÖS MOBIILISSA!
Keräillen kesään

5,6%
11,6% 12,9% 13,0% 11,8% 10,4%

Alueen 0–6-vuotiaat: 20
Alueella asukkaita: 359

Alueen 0–6-vuotiaat: 181
Alueella asukkaita: 1559

Alueen 0–6-vuotiaat: 384
Alueella asukkaita: 2971

Alueen 0–6-vuotiaat: 419
Alueella asukkaita: 3213

Alueen 0–6-vuotiaat: 491
Alueella asukkaita: 4161

Alueen 0–6-vuotiaat: 671
Alueella asukkaita: 6468

2012

2013
2014 2015

2016
Lasten osuus Jätkäsaaressa 2012–2019 

0–6-vuotiaiden lasten  
prosentuaalinen osuus kaikista 
asukkaista uudessa Jätkäsaaressa 
(2010-luvulla aloitettu alue)

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

:)

Sohvi Linja muutti Jätkäsaareen viisi ja puoli vuotta sitten.  Nelivuotias Alvar ja kuusivuotias Peppi leikkivät usein Hyväntoivonpuistossa. Hyrrä on monen alueen lapsen suosikki.

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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AVOINNA  
JOKA PÄIVÄ

• Tuore, laadukas, maistuva    
• Parhaat, aidot raaka-
   aineet Japanista

Sushit palvelusta

Suosittu Sushi KO-JU!

2295
kg

Palvelutiskit 
avoinna myös 
sunnuntaisin 

sekä pyhäpäivisin

Radisson Blu Seaside Hotel in 
ravintolat ovat avoinna  jälleen 
1.6. lähtien aamusta iltaan. 

Aurinkoisella  terassillamme 
voit turvallisesti nauttia  
raikkaista  juomista ja  
Bistro Gimiksen uuden  
kesämenun herkuista  
iltamyöhään. 

Sateen sattuessa juhlat  
jatkuvat sisätiloissa 
RO-RO-baarissa.

www.raflaamo.fi

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

KESÄ ON
ALKANUT!

FIN    6/2016

Jätkäsaari on vilkas taaperokaupunginosa

10,4% 10,3% 10,3%
Alueen 0–6-vuotiaat: 671
Alueella asukkaita: 6468

Alueen 0–6-vuotiaat: 778
Alueella asukkaita: 7546

Alueen 0–6-vuotiaat: 858
Alueella asukkaita: 8296

2017 2018 2019

Linja on iloinen, että lapsilla on paljon leik-
kikavereita naapurustossa.

”Lasten kautta me vanhemmatkin olemme 
tutustuneet tosi hyvin. Juuri tänään menemme 
naapurin naisten kanssa illalla katsomaan aurin-
gonlaskua.”

Linjan mukaan yhteisöllisyys on alueella 
vahvaa, kun niin moni on samassa tilanteessa. 
Myös turvallisuudentunne lisääntyy, kun van-
hemmat tuntevat toisensa ja toistensa lapset.

KOKO HELSINKIÄ tarkastellessa alle kouluikäis-
ten osuus oli 7,1 prosenttia vuoden 2019 alussa.

Kampinmalmin alueella, johon kuuluu Ruo-
holahden ja Jätkäsaaren lisäksi Kamppi ja Etu-
Töölö, alle kouluikäisten osuus väestöstä oli 6,2 
prosenttia.  

Lauttasaaressa vastaava luku oli hieman ko-
ko Helsinkiä korkeampi eli 7,9 prosenttia.

VAIKKA VUODEN 2015 taaperoennätysprosent-
tiin ei todennäköisesti enää Jätkäsaaressa päästä, 
alueen absoluuttinen taaperomäärä kasvaa silti 
kovaa vauhtia.  

”Alueella 0-6-vuotiaiden määrä ylitti viime 
vuonna tuhat lasta”, kertoo järjestelmäpäällikkö 
Pekka Vuori kaupunkitutkimusyksiköstä.

Pienet lapset kasvavat nopeasti seuraavaan 
tilastointihaarukkaan eli 7–15-vuotiaisiin lapsiin. 
Kun alle kouluikäisten ja koululaisten määrän 
yhdistää Jätkäsaaressa, heitä on pari viime vuot-
ta ollut noin joka kuudes eli yli 16 prosenttia.

”Lasten määrä kasvaa Jätkäsaaressa nopeas-
ti, koska alueelle valmistuu nyt paljon asuntoja”,  
Vuori selittää.

”Tänä vuonna 0–6-vuotiaiden määrän en-
nustetaan kasvavan 160:llä ja 7–15-vuotiaiden 
kasvavan 130:llä.”

Viimeksi pienten lasten absoluuttinen mää-
rä saarella kasvoi näin paljon vuonna 2017. Silloin 
0–6-vuotiaiden määrä alueella lisääntyi 180 lapsella.

JOS JÄTKÄSAAREN taaperoluvut tuntuvat kor-
keilta, Pekka Vuori kertoo, että Ruoholahden ra-

kentuessa lapsimäärät olivat vielä tätäkin kor-
keampia. 

”1990-luvun Ruoholahdessa oli lapsia selväs-
ti suurempi osuus väestöstä kuin uudessa Jät-
käsaaressa”, Vuori kertoo.

Vuosina 1993 ja 1994 Ruoholahden asukkais-
ta peräti 19 prosenttia eli noin joka viides oli al-
le kouluikäinen. Nämä Ruoholahden ex-taaperot 
ovat nyt noin kolmikymppisiä kansalaisia.

Sohvi Linja muutti Jätkäsaareen viisi ja puoli vuotta sitten.  Nelivuotias Alvar ja kuusivuotias Peppi leikkivät usein Hyväntoivonpuistossa. Hyrrä on monen alueen lapsen suosikki.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Alvar ja Peppi Linja keräsivät 
kukkia Hyväntoionpuistosta.

Sohvi Linja on iloinen, että lapsille löytyy 
Jätkäsaaresta paljon ikätovereita.

Lähde : Helsingin kaupunki / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
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Helsingin ainoa ruotsinkielinen 
teatteritaidekoulu täyttää pian vuoden
Jätkäsaareen asettunut 
DOT  sai teatteritaidekoulun 
aseman viime elokuussa. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaaren Välimerenkadulla toimii 
Helsingin ainoa ruotsinkielinen teat-
teritaiteen perusopetusta antava kou-
lu.

”Saimme opetusluvan vuonna 
2018 ja viime syksynä käynnistimme opetuk-
sen kaikissa kolmessa pisteessä”, kertoo teat-
teritaidekoulun rehtori ja Dotin toiminnan-
johtaja Anne Sandström.

Opetusluvista on kova kilpailu ja Sand-
ström on kiitollinen, että lupa myönnettiin 
heille.

Taiteen perusopetusta tarjoava Dot viettää 
avoimin ovin yksivuotissynttäreitään elokuun 
loppupuolella. 

Dotilla on Jätkäsaaren toimipisteen lisäksi 
toimintaa keskustassa ja Vuosaaressa.

Jätkäsaaressa on kaksi oppilasryhmää, jois-
sa on peruskouluikäisiä oppilaita eli 6–16-vuo-
tiaita lapsia.

”Nyt haemme meille lisää oppilaita, ryh-
missä on ihan hyvin tilaa”, Sandström sanoo.

Mitä tunneilla sitten tapahtuu? 
”Noin seitsemänvuotias harrastuksen aloit-

taja saisi ensimmäisillä tunneilla esimerkiksi 
osallistua nimileikkeihin sekä leikkiä erilaisia 
eläimiä ja luoda erilaisia patsaita ja kuvia yh-
dessä muiden kanssa”, Dotin opettaja Minna 
Valkama kuvailee.

”Ja vaikka alussa jännittäisikin, niin jo 
kymmenen minuutin jälkeen uudet oppilaat 
ovat tähän mennessä unohtaneet jännittävän-
sä ja liittyneet leikkeihin nauraen.”

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

250
2 KPL1695

KG

Grillattu  
broilerin koipireisi 
 

Tuore 

Ruodoton lohifilee 
Norja

Classic    

Jäätelöpuikot
72 g

100
KPL

Meiltä tuoreet marjat  
jokaisena päivänä – 

Päivän hintaan!

2290
KG

 

Lämminsavustettu  
kirjolohifilee
Suomi

2
KPL

Tarjoukset voimassa 4.-28.6.2020, ellei toisin mainita.
KESÄN PARAS LÄHIKAUPPA PALVELEE VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ!

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Yhteisöllinen Jätkäsaari! 
Aina tuoreet  

Jätkäsaaren Sushit 
 

Pelkät Nigirit 

2495
KG 2995

KG

Kanava-palstan ilmoitukset 
maksavat kaksi euroa 
palstamillimetriltä (sis. alv).

NYT CAFE 

KAP HORNISSA

Kap Hornin katu 3
www.wajadee.fi
040 687 4330

Olemme palanneet uuteen 
normaaliin.

Nyt 25 asiakaspaikkaa 
sisällä.

Edelleen voit myös noutaa 
tuotteitamme nautittavaksi 

kotona.
Uudet aukioloajat:

Maanantai-perjantai 8.00 - 18.00
Lauantai 12.00 - 17.00

Thai- ja suomiruokaa

Teatteritaidekoulu Dot
 ≈ Dot toimii Jätkäsaaressa Välimerenkatu 14:ssä 

eli samassa osoitteessa kuin Viirus-teatteri.
 ≈ Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta hyväksyi teatteritaidekoulu Dotin 
opetussuunnitelman elokuussa 2018.

 ≈ Teatteritaidekoulu on harrastus, jota käydään 
normaalin koulun ohella. 

 ≈ Tunteja on yhdestä kolmeen viikossa, vanhem-
milla lapsilla esimerkiksi kolme tuntia viikossa ja 
pienillä lapsilla tunti viikossa.

 ≈ Lukukauden hinta on noin 200 euroa ja siihen 
sisältyy myös joko syysloma- tai hiihtolomaleiri.

 ≈ Dot ry on vuodesta 2006 lähtien järjestänyt 
muun muassa draamaopetusta ja pedagogisia 
aikamatkoja yhdessä museotoiminnan kanssa.

 ≈ Lisää aiheesta osoitteesta dotdot.fi

Dotin toiminnanjohtaja ja 
rehtori Anne Sandström.

Jätkäsaaren teatteritaidekoulun oppilaat 
ovat 6–16-vuotiaita eli peruskouluikäisiä.

rusopinnot on huonosti tunnettu käsite. 
”Eli meillähän on Suomessa tämä ainut-

laatuinen koulujärjestelmä jossa perusopetuk-
seen kuuluu ensinnäkin koulut ja esikoulut.” 

”Sitten on taiteen perusopetusta, jota val-
tio tukee. Samaan tapaan kuin musiikkiopis-
toilla ja kuvataidekouluilla, meillä on ope-
tussuunnitelma, jota noudatetaan. Yleisessä 
oppimäärässä taataan oppilaille 500 tuntia 
opetusta kunnes tämä meidän teatterikoulu-
taso on saavutettu, ja siitä saa todistuksen-
kin.”

Sandströmin mukaan todistuksella ei kui-
tenkaan pääse suoraan teatterikouluun.

”Mutta kyllä jos ollaan tässä teatteritaide-
koulussa 5–7 vuotta, niin kertoohan se, että on 
harrastuneisuutta ja pitkäjänteisyyttä ja aika 
perustavat opinnot aiheesta.”

Dot ry eli Föreningen för Drama Och Tea-
ter on yhdistys, joka koostuu draamapedago-
geista, näyttelijöistä, opettajista, ohjaajista ja 
muista teatterin ja koulutuksen parissa työs-
kentelevistä henkilöistä. Dot perustettiin 15 
vuotta sitten.

Teatteritaidekoulun lukukausi alkaa samaan 
aikaan kuin koulut aukeavat elokuussa.  

Rehtori Sandströmin mukaan taiteen pe-
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PRO KEHON Mirja Heinosen yrittäjäura alkoi 
kymmenisen vuotta sitten. Herätys kehonhuol-
toalalle lähti omista ongelmista, jotka alkoivat, 
kun hän ei kiireisessä työelämässä ehtinyt kuun-
nella omaan kehoaan ja pitää itsestään huolta. 

”Olin vientihommissa viitisentoista vuot-
ta. Vientipäällikön tehtävissä oli paljon lentoko-
neissa ja autoissa istumista.”

TOR OSHAUG avasi sähköpolkupyöräliikkeen-
sä huhtikuussa Jätkäsaareen.

Aiemmin hän työskenteli meriteollisuu-
den parissa, viimeksi lauttasaarelaislähtöises-
sä Eniramissa, jonka Wärtsilä osti jokin aika 
sitten osaksi itseään.  Norjalainen Oshaug on 
asunut Suomessa vuodesta 2007.

Jätkäsaari–Ruoholahti

TOR OSHAUGIN liikkeessä Tyynenmerenkadulla 
on useita moderneja sähköpyöriä. 

”Tuon maahan pääasiassa kahta merkkiä, 
ranskalaista Moustachea ja saksalaista Cobocia.” 

Ikkunalaudalle on nostettu Coboc-malli, joka 
painaa vain 13 kiloa ja näyttää tavalliselta pel-
kän lihasvoiman avulla etenevästä pyörästä. 

Runkopalkin sisälle on kuitenkin mahdutettu 
tehokas moottori ja akku, jotka antavat pyörälle 
Oshaugin mukaan 70 kilometrin kantaman.

OSHAUG ON SELVÄSTI innoissaan esitellessään 
pyöriään. Pyöräalalle hän hurahti, kun rakensi 
jokunen vuosi sitten oman sähköpyörän. Yrittä-
jäksi hän oli jo halunnut kauan, mutta sopivaa 
toimialaa ei ollut löytynyt. Kun Eniram myytiin 
Wärtsilälle ja Oshaugin osasto yrityskauppojen 
myötä lakkasi olemasta, hän päätti perustaa 
sähköpyöräliikkeen. Kasvava Jätkäsaaren alue 
lähellä keskustaa valikoitui liikkeen osoitteeksi.

Porsgrunnista Etelä-Norjasta kotoisin oleva 
39-vuotias Oshaug asuu suomalaisen vaimonsa 
kanssa Haagassa. He tapasivat molempien olles-
sa töissä Espanjassa 2000-luvun alussa.

Mirja Heinonen omat kokemukset kiireisestä 
työelämästä ajoivat kehonhuoltoalan yrittäjäksi.

Tor Oshaug maahantuo ja myy sähköpyöriä. 
Kuvan pyörä on merkiltään Moustache.

Vientipäällikkö ryhtyi 
kehonhuoltajaksi, Tor 
sähköpyörän myyjäksi

KONKARI: Mir ja Heinonen

TULOKAS: Tor Oshaug

MIRJA HEINONEN on ehtinyt olla kehonhuolto- 
ja hyvinvointialan yrittäjä jo kolmessa osoittees-
sa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella. Pro 
Keho -yrityksen ensimmäiset tilat olivat Ruoho-
lahden kanavan varressa Selkämerenkadulla, 
sitten Itämerenkadun toimistotalossa.

Nykyinen yrityksen toimipiste on Välimeren-
katu 13:ssa, Malta-asuinkerrostalon katutasossa.

Heinonen on asunut vuodesta 2005 Ruoho-
lahdessa, josta hän siirtyi kanavan yli Jätkäsaa-
reen nelisen vuotta sitten.

PRO KEHO JÄRJESTÄÄ pienryhmätunteja. 
Saliin mahtuu kerrallaan kaksitoista, nyt korona-
aikana jumppamattoja on kuudelle. Sali oli 
keväällä kiinni pari kuukautta, ja treenit siirtyivät 
silloin nettiin.

Heinosen ensimmäiset lajit olivat pilates ja 
syvävenyttely. Vuosien varrella hän on kouluttau-
tunut erilaisten lajien osaajaksi.

”Nyt alkaa olla jokaiselle jotakin, pilates bar-
rea ja spiraalistabilaatiota vastuskuminauhoilla 
sekä asahia ja mindfulnessia”, Heinonen luettelee. 

Koronakevään aikana Heinonen järjesti  
sauvakävely-kehonhuoltoa pienryhmissä lähi-
maastossa.

”Asiakkaat ovat kivasti tsempanneet tässä 
koronan keskellä”, Heinonen kiittelee.

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

Sarjassa tutustutaan sekä Jätkäsaari–Ruoholahdessa pitkään toimineisiin 
että täällä juuri aloittaneisiin yrittäjiin.  Jos tiedät sopivan yrittäjän tälle 
palstalle, laita vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

Kanava     Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 2,00 euroa palsta-
millimetriltä (sis. alv).  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

Ruoholahden kanavassa 
kasa sähköpotkulautoja
Sukeltaja Jussi Ghoraiebin 
puhdistusurakka kanavassa venyi 
kaksipäiväiseksi. Viime vuonna 
aikaa kului vain muutama tunti.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki

puh. 044 758 3228
www.uusisauna.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 

ma 8.6. klo 13–18.30 ma 8.6. klo 13–18.30 
ma 15.6. klo 12–14ma 15.6. klo 12–14
S-Market RuoholahtiS-Market Ruoholahti

LUE KORONATIEDOTE:
www.saaristolaakarit.fi

Myös 
pneumo -
kokki-
rokotusRokotukset kätevästi myös ulkona!

Sukeltajan kanavasta nostamia sähköpotkulautoja kuivui kanavan reunalla toukokuun lopulla.

Noin tusina sähköpotkulautaa. Puoli 
tusinaa kaupunkipyöriä. Ostoskär-
ryjä ynnä muuta. 

Siinä sukellusyrittäjä Jussi Gho-
raiebin saldo, kun hän jälleen ker-

ran puhdisti Ruoholahden kanavaa.
”Sähköpotkulaudat tulivat yllätyksenä, viime 

vuonna niitä ei vielä ollut”, Ghoraieb kertoo.
Ghoraieb puhdistaa kaupungin toimek-

siannosta Ruoholahden kanavaa vuosittain su-
keltamalla. Tänä vuonna hänet yllätti tavaran 
määrä.

”Viime vuonna nostin vedestä ehkä 5–6 
esinettä, nyt oli nelinkertainen määrä. Puhdis-
timme kanavaa kaksi päivää. Normaalisti me 
olemme paikalla kolme tuntia, kun uimme ka-
nava päästä päähän.”

”Tavaraa löytyi Kalevalan sormuksesta 
iPhoneen ja siitä ylöspäin”, Ghoraieb kuvailee.

Sukeltajan mukaan kanavaromun mää-
rä vaihtelee vuosittain paljon. Ghoraieb us-
koo, että romumäärään vaikuttaa muun muas-
sa lehtijutut. 

”Aina mediajuttujen jälkeen se on ollut 
muutaman vuoden puhdas. Ihmiset vähän he-
räävät siihen, että sinne ei heitetä mitään, äidit 
kertovat pojillensa että tällaista ei tehdä.”

RAUNO HIETANEN

Helsingin Sataman Satamahulinat 
virtuaalisesti keskiviikkona 19.8.2020 

alkaen klo 18. Tule mukaan! 
Seuraa Satamahulinoiden facea, luvassa 

artistijulkaisuja ja merihenkisiä kilpailuja.

Satamahulinat
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KOKEMUKSET poikkeusajasta ovat eri ihmisillä 
hyvin erilaisia. Niihin mahtuu työn leppoistu-
mista ja toimeentulon romahdusta, ahdistusta 
ja toivoa, yksinäisyyttä ja lisääntynyttä yhdessä-
oloa.

Tästä erilaisuudesta huolimatta tässä ajassa 
on myös jotain, joka yhdistää. Meidän on voitet-
tava yhdessä vastus, joka on meille kaikille ou-
to. Jokaista tarvitaan tässä yhteisessä ponnistuk-
sessa. 

Toivon, että voimme yhdessä myös oppia jo-
tain tästä vaikeasta ajasta. Toivon, että itsekes-

keisyytemme vähenee ja näemme lähimmäisen 
vierellämme. 

Toivon, että opimme kunnoittamaan luoma-
kuntaa ja sen pieniäkin eliöitä.

Ja vielä toivon, että huomaamme miten elä-
mä ei ole itsestäänselvää. Se on lahja, joka an-
netaan meille nykyhetkessä. Lopulta emme voi 
hallita elämää. Voimme vain elää sitä, ja rakas-
taa.

Hyvää ja armollista kesää kaikille.
Hannu Varkki 

kappalainen 

Muuttaako kriisi meitä?

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

HYVÄN TOIVON KAPPELI
LÄNSISATAMANKATU 26–28 
Lähellä 8- ja 9-ratikan päättäriä

Avaamme taas kokoavaa 
toimintaamme. Tervetuloa! Toi-
mimme vastuullisesti ja turvalli-
sesti. Kappelisalin tilaisuuksiin voi 
turvavälit huomioiden osallistua 
enintään 25 henkeä kerrallaan. 
Pasaati-tilassa osallistujia voi 
olla 10. Toimintaamme voi tulla 
muutoksia viranomaisten ohjeiden 
pohjalta. 

Lisätietoa facebook.com/hyvan-
toivonkappeli

Messu joka sunnuntai klo 12. 
Maanläheinen, kodikas ja kos-
kettava palvelus. Meditatiivinen 
Luottamuksen messu kuun viimeise-
nä sunnuntaina. Lisätietoa hannu.
varkki@evl.fi, 050-5121 820

Sanat ja Henki -keskustelusar-
ja keskiviikkoisin klo 18. Missä 
kulkevat uskon sanojen rajat ja 
mahdollisuudet? Mukana mm. 
piispa emerita Irja Askola, muu-
sikko Jaakko Löytty ja kirjailija 
Antti Nylén. Sarjan tuottavat 
Elsa Sihvola ja Anu Rask. Osa 
illoista toteutetaan myös pod-
casteina. 

Avoin meditaatio torstaisin klo 
17-17.45 11.6.-2.7. Ohjaa Elsa.

Avoin musiikkihetki maanantaisin 
8.6.-29.6. klo 18-19. Ohjaa Elsa.

Hiljaisuuden jooga 6.8., 13.8., 
20.8. ja 27.8. klo 18-19.30. 
Ilmainen kurssi, ennakko-ilmoit-
tautuminen elsa.sihvola@evl.fi

Lasten ja perheiden toimintaa:
pe 5.6. Lauletaan ja soitetaan yh-
dessä sekä rakennetaan soittimia

ti 9.6. Kuvataan ja editoidaan 
videoita

ke 10.6. Tehdään luonnon-
materiaalitaidetta

Kappelissa  
tapahtuu

HELSINKI TARJOAA kesäkuun alkusta aina 7. 
elokuuta saakka yhteensä 32 leikkipuistossa 
maksuttoman lämpimän kesäruoan. 

Leikkipuisto Ruoholahdessa jaetaan kesä-
ruokaa alle 16-vuotiaille joka arkipäivä alkaen 
kello 12. Kesäruokailuun ei tarvitse ilmoittau-
tua. Leikkipuistossa ohjaajat opastavat turvalli-
seen kesäruokailuun. 

Kotoa otetaan kesäruokailuun mukaan juo-
mapullo ja lusikka/ haarukka. Ruoka tarjotaan 
kertakäyttölautaselle hyvän hygienian ja puh-
tauden vuoksi. Kertakäyttölautasen saa leikki-
puistosta. Lapsen ruokalautasta käsittelee vain 
ruoan jakaja suojahansikkain ja lapsi/huoltaja. 

Leikkipuistossa on runsaasti käsihuuhdetta 
käytettävissä, mutta on tärkeää, että lasten kä-
det on pesty kotoa lähtiessä. 

Vanhempien tulee huolehtia lastensa käsi-
hygieniasta. Leikkipuiston wc:t ovat käytettävis-
sä. Kotoa voi ottaa mukaan vesipullon ja saip-
puaa käsien pesua varten. 

Ruokalistat ja tuoteselosteet löydät Palvelu-
keskus Helsingin sivulta. 

Leikkipuistossa porteilla ja piha-alueella on 
opastaulut, joissa kerrotaan, miten toimitaan 
leikkipuistossa huomioiden hygieniaohjeistus. 

LEIKKIPUISTOT JÄRJESTÄVÄT kesällä myös 
päiväleirejä. Leikkipuistojen kesä -verkko-
sivulla hel.fi/leikkipuistojen-kesa tiedotamme 
koululaisten päiväleireistä ja Helsinki-kana-
valla (helsinkikanava.fi) sekä leikkipuistojen Fa-
cebook-sivuilla päivittäisestä Tänään leikitään 
leikkipuistossa -ohjelmasarjasta. Sivustolta löy-
tyvät myös avoinna olevat leikkipuistot. 

Leikkipuistoissa ei järjestetä avoimen var-
haiskasvatuksen ohjattua toimintaa pikkulap-
siperheille, eikä yleisötilaisuuksia, tapahtumia 
tai juhlia. Leikkipuistojen piha-alueet ja kiinte-
ät leikkivälineet ovat perheiden käytössä.

Hauskaa kesää kaikille!
Leikkipuisto Ruoholahden väki

Leikkipuisto 
tarjoaa arkisin 
kesäruokaa 

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

tilaa!
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi  /  puh 050 330 6399

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

KORONA MUUTTAA myös nuorisotalon kesä-
toimintaa. Kesäsuunnitelmiin jouduimme teke-
mään pienimuotoisia muutoksia kokoontumis-
rajoituksen puitteissa. Nuorisotalo on käytössä 
ainoastaan lasten päiväleiritoiminnalle. Toi-
mintaa järjestävät Stadin nuorisoseura ja Leiri-
kesä ry, joihin osallistuvat lapset ja nuoret ovat 
ilmoittautuneet. 

Muistattehan, että koronarajoitusten vuoksi 
Ruoholahden nuorisotalon wc-tilat on käytös-
sä ainoastaan päiväleiritoimintaan osallistujille.

OHJAAJAT OVAT TAVOITETTAVISSA. Billy ja 
Niko sekä kaksi nuorta fudisohjaajaa keskitty-
vät jalkapallotoimintaan. 

Toimintaa on päivittäin kello 11–17 kesäkuun 
26. päivään asti.  Pelejä, taitokisoja ja tietokil-
pailuita ynnä muuta jalkapalloon sekä muuhun 
liikuntaan liittyvää toimintaa tehdään nutan 
edessä olevalla kentällä ja vähän muuallakin 
päin eteläistä Helsinkiä. Toiminnasta tiedote-
taan somessa sekä nuorisotalojen ikkunoissa 
niin Ruoholahdessa kuin Punavuoressa.  Lisä-
tietoja voi aina kysellä ohjaajilta. 

Marian ja Tuomaksen saa kiinni somesta, 
discordista tai vaikka soittamalla 17. heinäkuu-
ta asti. Tepan tavoittaa puhelimella sekä sähkö-
postitse, työkenttänä kesänkuun ajan Klaari-eh-
käisevä päihdetyö sekä sekasin-chat.

NUORISOTALON henkilökunnan tavoittaa seu-
raavista kanavista: 

Maria: p. 040-5874022 / FB: Maria Nuoriso-

palvelut / Instagram: mariaruoholahdesta 
Tuomas: p. 040-5775408 / FB: Tuomas Nuor-

ten Palvelut Ruoholahti / Instagram: pelipoi-
ka85 

Niko: p. 040-4802066 / FB: Niko Nuorisopal-
velut Ruoholahti 

Billy: p. 040-6211718 / billy.rivera@hel.fi
Tepa: p. 041-5121759 / terttu.ylonen@hel.fi  
(tilakyselyt Tepan kautta) 
Eteläisen nuorisotyöyksikön toiminnanjoh-

taja Leena Jonkari p. 050-5591778 / leena.jonka-
ri@hel.fi 

 
MEIDÄT LÖYTÄÄ myös seuraavista tahoista: 
TikTok: Ruohiksen nuta 
Instagram: ruoholahden_nuorisotalo 
Discord: #RuohisDiscord 
FB: Ruohiksen nuta 

JOS MIELTÄ ASKARRUTTAA mikä tahansa asia, 
ja haluat jutella niistä anonyymisti, löytyy ne-
tistä sekaisin-chat, jossa pääsee juttelemaan 
juuri sinua varten olevan aikuisen kanssa.

Sekaisin chattiin voit tulla niin pienten kuin 
suurtenkin pulmien kanssa. Voit tulla myös jut-
telemaan ja kertomaan kuulumisia ilman, että 
sinulla olisi paha olla. 

Kiitos menneestä vuodesta kaikille meidän 
nuorille, vanhemmille sekä yhteistyökumppa-
neille, kiitos myös postilaatikkoon jätetyistä pii-
rustuksista! 

Aurinkoista, lämmintä ja ennen kaikkea tur-
vallista kesää toivottaa nutan henkilökunta!

NUORISOTALO 
KORALLI

Messitytönkatu 4
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: Ruoholahden nuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Pelejä, taitokisoja ja tietokilpailuja 
nutan edessä kesäkuussa
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kulku Kaapelitehtaalle käy nyt Tallberginkadun porttikongin kautta
Tanssin talon rakennushanke 
siirtyi toukokuussa uuteen työ-
vaiheeseen, kun työmaa-alue 
laajeni Kaapelitehtaan sisä-
pihalle.

Sisäpihan työt alkoivat purkutöiden val-
misteluilla, ja sisäpiha muuttui Kaapeli-
tehtaan museoiden päädystä porttikonkiin 
asti työmaa-alueeksi 18.5.2020 alkaen. 

Kesän aikana sisäpihalla tehdään pihakan-
nen muutostöitä, ja Kaapelitehtaan uuden 
aulan ka ttaminen alkaa loppusyksystä. 

Kaapelitehtaan sisäpihalle johtava katet-
tu kulkuväylä poistuu, ja kevyen liikenteen kul-
ku päädystä sisäpihalle estyy kokonaan raken-
nustöiden valmistumiseen asti. Jalankulkijat ja 
pyöräilijät ohjataan käyttämään Tallberginkadun 
puolella sijaitsevaa porttikonkia. A- ja E-porras 
jäävät työmaan sisään. Jatkossa kulku A-por-
taaseen tapahtuu B-portaan kautta, ja kulku 

Rajoituksia ja poikkeusjärjestelyjä ryh-
dytään purkamaan Kaapelitehtaalla tur-
vallisuusseikat ja ohjeistukset huomioi-
den kesäkuun alusta lähtien. Ravintola 
on jo auki, ja museot ja muut vuokralai-
set avaavat oviansa omien aikataulujen-
sa mukaisesti. Osa Kaapelitehtaan ke-
säkursseista pystytään järjestämään 
suunnitellusti. Tapahtumien osalta nou-
datetaan hallituksen linjausta, joka on 
voimassa heinäkuun loppuun asti.

E-portaaseen D-portaan kautta.
Kevyt autoliikenne porttikongin kaut-

ta sisäpihalle on edelleen mahdollista, mut-
ta sisäpihalle ajoa on suositeltavaa vähentää 
mahdollisuuksien mukaan.

Sisäpihan pysäköintipaikat ovat työmaan 
laajenemisen vuoksi poistuneet käytöstä. Si-
säpihalle jää kaksi invapaikkaa, kaksi las-
tauspysäköintipaikkaa sekä pyörätelineitä. 

Lue lisää ja katso uudet päivitetyt kulku-
kartat: www.tanssintalorakentuu.fi

Elokuussa Zodiak – Uuden tanssin keskuk-
sella käynnistyy jo neljästoista kausi nyky-
tanssikurssien ja työpajojen parissa. Zodiak 
tarjoaa tanssista kiinnostuneille henkilöille 
mahdollisuuden kokea nykytanssia itse teh-
den. Zodiakin nykytanssikursseilla tanssi-
tekniikan opettelu on toissijaista. Keskiössä 
on salliva ilmapiiri ja toive siitä, että jokainen 
voi omista lähtökohdistaan nauttia liikkeestä 
– ikä, taito, kunto tai mahdolliset oman ke-
hon rajoitteet eivät ole esteenä osallistumi-
selle, riittää että uskallat heittäytyä mukaan.

Zodiakin kaikille avoimille kursseille ovat 
tervetulleita kaiken ikäiset tanssijat teini-
ikäisistä senioreihin – tällä hetkellä vanhim-
mat osallistujat ovat yli 80-vuotiaita. Kaikilla 
kursseilla liikutaan oman kehon lähtökohdis-
ta eli samalla kurssilla voi olla niin aloitteli-
joita kuin pidempään tanssia harrastaneita 
sekä esittävän taiteen ammattilaisiakin. Kun 
kurssille vaaditaan erityisosaamista tai se 
on suunnattu vain ammattilaisille, kerrotaan 
siitä kurssiesittelyssä. Zodiakin kurssien ja 
työpajojen kestot vaihtelevat muutaman päi-
vän intensiivikursseista useiden viikkojen 
kurssikokonaisuuksiin.

Kurssiohjaajat ovat aktiivisia kotimaisel-
la ja kansainvälisellä tanssikentällä toimi-

via tanssitaiteilijoita, ja heidän teoksiaan näh-
dään usein myös Zodiakin ohjelmistossa. 
Kurssit ja työpajat avaavat näkökulmia nyky-
tanssin eri praktiikoihin tai tietyn teoksen te-
matiikkaan. Liikkeellisten kurssien lisäksi oh-
jelmassa on usein myös monitaiteisia sekä 
teemoitettuja kurssikokonaisuuksia. Keskeis-
tä kurssi- ja työpajatoiminnassa on se, että 
osallistujat ovat vahvasti läsnä aktiivisina toi-
mijoina, vastavuoroisessa dialogissa ohjaa-
jan kanssa.

Syksyn kurssiohjelma julkaistaan Zodia-
kin uudistuneilla verkkosivuilla 3.6.2020. Sa-
malla alkaa ilmoittautuminen. Zodiakin kurs-
sikausi käynnistyy 17.8.2020.

Zodiak seuraa tarkasti viranomaistiedo-
tuksia Covid-19 epidemiaan liittyen, tanssi-
studioissa panostetaan hygieniaan, ryhmä-
koot pidetään kohtuullisina ja tarjonnassa on 
huomioitu myös riskiryhmässä olevat järjes-
tämällä etäosallistumismahdollisuus ja tarvit-
taessa kurssitarjonta voidaan laajemminkin 
järjestää erilaisin etämenetelmin.

Ota yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja. 
Toivottavasti tavataan syksyllä!

www.zodiak.fi

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Zodiakissa voi tanssia kuka tahansa

Sanna Kannisto tuo luonnon 
pysähtyneen kauneuden Suo-
men Valokuvataiteen museoon 
kesällä 2020. Taiteilijan huoli 
luonnontilasta tuottaa kauniita 
kuvia, joiden tavoite on synnyt-
tää katsojassa tunnereaktioita. 
Maagiset luonnon asetelmat 
ikuistavat surullisen totuuden 
- näistä luovumme hiljaa.

Kesällä 2020 Valokuvataiteen museolla näh-
dään valokuvataiteilija Sanna Kanniston 
(s.1974) teoksia 20 vuoden ajalta. Näytte-
ly Sense of Wonder on läpileikkaus taiteilijan 
urasta, hänen pitkäkestoisesta kuvaustyös-
tään Etelä-Amerikan sademetsien tutkimus-
asemilla ja viime vuosien kuvausprojektista 
Hangon lintuasemalla.

Kanniston työskentelyn pohjana on ute-
liaisuus luonnon monimuotoisuutta koh-
taan, voimakas halu luonnon havainnoin-
tiin ja tarkkailuun sekä moniaistillisen tiedon 
yhdisteleminen. Hän on omaa kokoelmaan-
sa keräävä tieteilijä-taiteilija, jonka työsken-

telyä ohjaa läheinen yhteistyö luonnontie-
teilijöiden kanssa. Samalla mukana on huoli 
luonnon monimuotoisuuden vähenemises-
tä. Visuaalisesti kauniiden kuvien välityksel-
lä Kannisto hakee katsojissa tunnereaktiota, 
jolla voi vaikuttaa myös asenteisiin.

Näyttely pureutuu tieteen ja valokuvan 
yhteiseen historiaan. Miten valokuvan avul-
la on kerätty, dokumentoitu, kategorisoitu 
ja näytetty luontoa. Miten tiede on pyrkinyt 
valokuvan avulla pelkistämään ja vähentä-
mään, irrottamaan kohteensa alkuperäises-
tä kontekstistaan. Näyttelyssä on esillä San-
na Kanniston teoksia vuosilta 2000–2020, 
videoteoksia sekä ennennäkemätöntä tai-
teilijan työskentelyn aikana syntynyttä doku-
mentaarista materiaalia. Näyttely on Kannis-
ton laajin museonäyttely tähän mennessä.

Sanna Kannisto: Sense of Wonder
10.6.–13.9.2020
Suomen valokuvataiteen museo, 
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki
Ti–su 11–18, ke 11–20, ma suljettu
Liput 10/5 €, Museokortilla ja alle 
18-vuotiaille vapaa pääsy

www.valokuvataiteenmuseo.fi

Luonnon pysähtynyt kauneus

Sanna Kannisto: Days of Departure 2, 2015.

KATRI NAUKKARINEN SANNA KANNISTO

ILMOITUS



12 JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI Kesä-heinäkuu 2020

Olemme lukijoidemme
kanssa ylpeitä hienosta

seudustamme. Mainostaja,
näytä, että sinäkin olet.

Varaa mainostilaa
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI


