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PÄÄKIRJOITUS

Maailman tapahtumat vaikuttavat 
usein myös paikallisesti. Yksi tällai-
nen on brexit. 

Britannian EU:sta irtautumisen 
takia ruoholahtelainen kivijalkalii-

ke osti viime syksynä kiikareita ja muita tuottei-
ta Englannista käytännössä kaikella kassassaan 
olevilla varoilla, koska kukaan ei tietänyt, millä 
hinnalla tavara liikkuu maiden välillä vuoden-
vaihteen jälkeen.

Paikallisen yrittäjän varautumisesta brexitiin 
voi lukea sivulta 7. 

TOINEN, brexitiäkin kokonaisvaltaisemmin ar-
kea muuttava asia on koronavirus. Se vaikuttaa 
niin yksityishenkilöiden matkusteluun ja käyt-
täytymiseen kuin alueen yritysten arkeen.

Esimerkiksi Ruoholahden koululla koro-
na on muuttanut oppilaiden päivittäisiä rutii-
neja. Opettajat huomauttavat käsien pesusta ja 
valvovat aiempaa tarkemmin, että kädet myös 
pestään. Ruokaa linjastosta otettaessa oppilaat 
eivät saa enää puhua, jotta ruokaan suusta lentä-
vät pärskeet vähenisivät. 

Helsinkiläiskoulujen vanhemmat ovat saa-
neet ohjeet kouluilta koronaa koskien. Kirjeessä 
viitataan Viikin koulun koronavirustapaukseen, 
jonka takia terveysviranomaiset asettivat noin 
150 henkilöä kotikaranteeniin helmikuussa.

Määrä kuulostaa rajulta paikallisesti, mutta 
se on hyvin pientä verrattuna karanteenitoimen-
piteisiin  Kiinassa tai Italiassa.

RUOHOLAHTI-JÄTKÄSAARESSA on lukuisia 
suomalaisyritysten pääkonttoreita.  Niin pienten 
kuin suurten yritysten rutiinit ovat muuttuenet 

koronaviruksen takia.
Salmisaaressa päämajaa pitävä, maaailman 

joka kolkkaan levittäytynyt konepajayhtiö ja lai-
vamoottorivalmistaja Wärtsilä ei matkusta Kii-
naan tai Italiaan muuten kuin ”bisneskriittisis-
sä” tapauksissa.

Yhtiön toimihenkilöt Kiinassa ovat tehneet 
etätöitä alkuvuoden, ja ovat pikku hiljaa siirty-
mässä takaisin toimistoihin.

PORKKALANKADULLA toimiva Business Fin-
land teki kyselyn koronan vaikutuksista yrityk-
sille. Vastauksia tuli noin 300 yritysjohtajalta.

Heistä noin puolet arvioi, ettei epidemia 
juurikaan vaikuta yrityksen liikevaihtoon tai 
vientiin lyhyellä aikavälillä. 

Business Finlandin mukaan tuloksista nä-
kyy selvästi, että lyhyellä aikavälillä yritykset 
pystyvät melko hyvin arvioimaan epidemian 
vaikutuksia liiketoimintaansa, mutta pitkän ai-
kavälin vaikutuksista yrityksillä on enemmän 
epävarmuutta.

Business Finland tarjoaa muun muassa in-
novaatiorahoitusta ja keinoja kansainvälisty-
miseen, sekä edistää matkailua ja investointeja 
Suomeen. 

Matkailusta voikin tulla koronan suuri uh-
ri. Matkailualan niiaaminen heijastuu moneen 
suureen ja pieneen helsinkiläisyritykseen.

Onko sinulla menovinkki? 
Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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TEOSVÄLITYS LOPPUSUORALLA.
Maalaustaiteen vuosittainen suurta-
pahtuma, Taidemaalariliiton teos-
välitys, jatkuu 15. maaliskuuta asti 
Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa. 
Myynnissä on yli 1700 taideteosta yli 
600 Taidemaalariliittoon kuuluvalta 
taiteilijalta kaikkialta Suomesta.  

PERINTEIKÄS OLUTFESTIVAALI. 
Helsiki Beer Festival järjestetään jo 
22. kerran Kaapelitehtaalla. Paitsi 
oluita suomalaisilta ja ulkomaisilta 
pienpanimoilta, festareilla on myös 
tarjolla siidereitä ja viskejä, yhteensä 
noin tuhat sorttia. Tapahtuma järjes-
tetään 3.–4. maaliskuuta. 

LIGHT BEYOND LIGHT. Galleria 
Pirkko-Liisa Topeliuksessa osoitteessa 
Hietalahdenranta 17 on esillä kuva-
taiteilija Melek Mazicin näyttely Light 
Beyond Light. Se mainitaan yhdeksi 
Mazicin merkittävimmiksi näyttelyiksi 
hänen pitkällä urallaan. Näyttely 
pidetään 10.–29. maaliskuuta.Ruokaa linjastosta 

otettaessa oppilaat eivät 
saa enää puhua.”
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Lääkkeen antaminen ja jakaminen
Kaupassakäyminen
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PIPSA SINKKO-WESTERHOLM HELSINGIN KAUPUNKI

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”Tämä on 
juuri se  
mitä 
etsimme”

Naantalista Espoon Aalto-yliopistoon 
opiskelemaan muuttanut Olli Nis-
kanen ei arvannut, että kymmenen 
vuoden päästä ensimmäinen oma 
asunto löytyisi Jätkäsaaresta. 

Alue oli tuttu vain Verkkokauppa.comista. 
”Olin vieraillut täällä myös kaverin opiske-

lija-asunnossa, mutta en saanut alueesta oikein 
mitään mielikuvaa”, kertoo 29-vuotias teknillistä 
fysiikkaa ja matematiikkaa opiskellut Niskanen. 

Vuosia myöhemmin opintojen jälkeen työ-
paikka hänelle ja avovaimolle löytyi Helsingin 
keskustasta.  Niskanen on 3DBearilla teknolo-
giajohtajana ja puoliso Katri Selonen Futuricel-
la ohjelmistokonsulttina.

Muutto kantakaupunkiin alkoi houkutella. 
Tosissaan pariskunta etsi uutta asuntoa vuodes-
ta 2015. 

Koska Tapiolassa sijaitseva vuokra-asunto oli 
niin hyvä, ei mikä tahansa kelvannut. 

Ystävien suosittelujen myötä he päättivät ha-
kea vapaarahoitteisten asuntojen lisäksi kohtuu-
hintaisempia hitas-kohteita eri puolilta kanta-
kaupunkia. 

”Olimme mukana monessa arvonnassa ja 
olimme saaneet jo tarjouksenkin toisesta asun-
nosta. Jätkäsaaren asunto oli ensimmäinen, jos-
ta tuli tunne ettemme häviäisi mitään”, Niska-
nen kertoo. 

Asunto löytyi lopulta välittäjän kautta. 
”Kun kukaan arvonnassa osto-oikeuden saa-

nut ei lunasta asuntoa, menevät ne yleiseen 
myyntiin.” 

Tarjouksen tultua pariskunnan harkinta-aika 
oli lyhyt. 

”Päätös ostamisesta tehtiin noin kolmessa 
minuutissa lounastauolla”, Niskanen naurahtaa.

JÄTKÄSAARESSA on Niskasen mukaan paljon 
hyvää. Sijainnin ja liikenneyhteyksien lisäksi kii-
tosta saavat palvelut. 

”Naantalilaiselle nämä ovat parhaat palvelut 
tähän mennessä.” 

Tutuiksi ovat tulleet jo monet alueen ravinto-
lat, kahvilat ja baarit. 

”On hienoa, että alue kehittyy ja esimerkik-
si laadukkaita ravintoloita tulee koko ajan lisää.” 

Uudessa alueessa Niskasta viehättää se, että 
kaikki asukkaat ja yrittäjät ovat samassa tilanteessa. 

”Naapureihin ja baarimikkoihinkin on täällä 
helpompi tutustua”, hän pohtii. 

Harmitusta herättää Atlantinkaaren kesken-
eräisyys. Vuoden alussa sataman raskas liiken-
ne keskitettiin toiselle puolelle saarta, Tyynem-
nerenkadulle.

”Rekkaliikenne kadulla on ollut hurjaa. Tam-
mikuun puolenvälin jälkeen liikenne on helpot-
tanut huomattavasti.”

Myös kierrätysmahdollisuuksien puute on 
aiheuttanut lisävaivaa, sillä kontti sijaitsee vielä 
kaukana talolta.

Niskasen ja Selosen 70-neliöinen kolmio si-
jaitsee pihan puolella talon kolmikerroksisessa 
osassa. Sen katolla on viherpiha. 

”Toivon viherkatolle asukkaiden omia kasva-
tuslaatikoita. Meidän laatikossa kasvaisi mansi-
koita”, Niskanen suunnittelee. 

Asunnossa parasta hänen mielestään on val-
tava, lasitettu parveke sekä oma sauna. Viereises-
sä nelikerroksisessa talon osassa sijaitsee asunto-
jen lisäksi taloyhtiön saunat. 

”Meillä on myös saunavuoro varattu lauan-
taisin. Sinne aion kutsua ystäviä.”

Talon katutasossa on neljä liiketilaa, joista 
kahdessa on ravintolavalmius. 

”Toiseen avataan lähiaikoina Mama Mozza 
-ravintola. Mainoslaput ovat jo teipattu ikkunoi-
hin”, Niskanen kertoo. 

”Yhteen liiketilaan olisi hienoa saada yhtei-
söllinen Maker-tila. Siellä voisi jäsenmaksulla 
käyttää eri työkaluja ja laitteita, kuten ompeluko-
neita ja 3D-tulostimia.”

As Oy Helsingin Satamajätkä
 ≈ Hitastalo sijaitsee osoitteessa Atlantinkatu 18. 
 ≈ Talossa on kaksi rappua, joissa on yhteensä 

64 asuntoa yksiöistä viiden huoneen huoneistoihin, 
kooltaan 30–113,5m2. 

 ≈ Kerroksia talossa on kolmesta seitsemään. 
 ≈ Alakerrassa on neljä liiketilaa, joista kahdessa 

ravintolavalmiudet. 
 ≈ Pihakannen alla on oma autotalli, jossa on 43 

autopaikkaa. Talo valmistui marraskuussa 2019.
 ≈ Rakennuttaja ja rakentaja: Temotek Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Lahdelma & Mahlamäki Oy
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JÄTKÄSAAREN PALVELUKORTTELIT
VIITESUUNNITELMA               22.01.2020

ILMAPERSPEKTIIVINÄKYMÄ

Jätkäsaaren 
palvelukortteleihin 
15-kerroksinen 
hotelli
JÄTKÄSAAREN KESKELLE Hyväntoivonpuiston 
laidalle on suunnitteillla kaksi korttelia.

Kortteleihin Atlantinkadun ja Länsisataman-
kadun kulmaan on tulossa muun muassa 15-ker-
roksinen hotelli. Kortteleihin suunnitellaan asu-
mista sekä palvelu- ja liiketiloja.

Kortteleiden väliin tulee Gibraltarinaukioksi 
jo nimetty aukio, joka muodostaa palvelukortte-
leiden keskeisen ulkotilan. Aukion varrelle olisi 
tulossa muun muassa liiketiloja, päiväkoti ja yh-
teisöllinen kylätalo.

Asemakaavamuutoksessa kaupunki luon-
nehtii aluetta kahden toiminnoiltaan sekoittu-
neen korttelin sekä aukion rakentamisena.

Suunnitelmat ovat nyt esillä ja niitä voi kom-
mentoida. Mielipiteet kaupunki pyytää esittä-
mään viimeistään 18. maaliskuuta. 

Kirjalliset mielipiteet voi lähettää osoittee-
seen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai kirjeellä osoit-
teeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 
00099 Helsingin kaupunki.

Kaupunki omistaa asemakaava-alueen maat 
ja kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloit-
teesta. 

Lisätietoja voi kyseä kaupungin arkkitehti 
Teo Tammivuorelta puhelimesta 09 310 21192 tai 
sähköpostilla teo.tammivuori@hel.fi

Ruoholahden Sanomat

Espoon 
Tapiolassa vuosia viihtynyt Olli 
Niskanen löysi avovaimonsa 
kanssa Jätkäsaaresta uuden 
kodin. Etsintä kesti vuosia.

UUDESSA TALOSSA

JÄTKÄSAAREN   
ASIANAJOTOIMISTO

09 340 3025      045 358 3717

Hannu 
Tuomainen 
asianajaja, 
varatuomari

%

– YKSITYISHENKILÖIDEN JA YRITYSTEN ASIANAJOPALVELUT –
JÄTKÄSAARENASIANAJOTOIMISTO.FI     VÄLIMERENKATU 20, 00220 HELSINKI

Jätkäsaaren palvelukorttelit tulevat 
Atlantinkadun ja Länsisatamankadun 
kulmaan. Kortteleiden korkein rakennus 
on 15-kerroksinen huoneistohotelli.

Olli Niskanen muutti avovaimonsa kanssa Jätkäsaaren Atlantinkadulle.

Atla
ntin

katu

Hyväntoivonpuisto

Länsisatam
ankatu
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Kimmo Rosti on tatuoinut viidellä vuosikymmenellä

Vielä 1980-luvulla tatuointien päällä leijui 
hämäräperäisyyden leima. Ruoholahte-
lainen konkaritatuoija Kimmo Rosti on 
seurannut aitiopaikalta, kuinka tatuoin-
tiala on muuttunut alakulttuurista valta-

virraksi.
Rostin päätymiseen Suomen tatuointialan 

uranuurtajaksi vaikutti koulujen kesken jääminen 
sekä puhdas kysynnän ja tarjonnan laki. Ja oma 
isä.

NUORENA MIEHENÄ Rosti teki kaveriensa kans-
sa kotikutoisia tatuointeja toisilleen jäätelötik-
kuun niputetulla perhosneulasarjalla. 

Peruskoulu oli käyty, mutta koneasentajaopin-
not ammattikoulussa jäivät kesken. Nuoren elämä 
haki suuntaa.

Tatuoinnit miellettiin tuohon aikaan kielle-
tyiksi. Oli 1980-luku, Kekkonen oli vaihtunut Koi-
vistoon, EU:n portteja availtiin, muutoksen tuulet 
puhaltelivat. 

Helsinkiläinen Rosti huomasi toistuvasti ole-
vansa tilanteessa, jossa joku kyseli, että kuka voi-
si tehdä tatuointeja. Hän tekikin aluksi tatuointeja 
kavereilleen ja tutuilleen.

”Sitten ajattelin, että no okei, alan tekemään 
näitä, kun kaikki niitä pyytävät ja ovat valmiita 
maksamaan niistä.”

Samaan aikaan Rosti ihmetteli, miksi muual-
la Euroopassa on tatuointiliikkeitä, mutta ei Suo-
messa. 

Tämän oivalluksen siivittämänä tatuointiura 
lähti nopeasti käyntiin. Aluksi Rosti teki tatuoin-
teja kotonaan, mutta jo kohta hän perusti tatuoin-
tiliikkeen Pietarinkadulle.

Pian liike muutti Kalevankadulle, jonne Ros-
ti avasi studion yhdessä tatuoijaystävänsä, suoma-
lais-italialaisen Diego Villanellon kanssa. 

”Se oli yksinkertainen kysynnän ja tarjonnan 
laki, eikä siinä ollut minkäänlaisia esteitä. Paitsi 
että 1980-luvulla oli sellainen legenda, että tatu-
oinnit ovat kiellettyjä ja laittomia, vaikka eiväthän 
ne olleet.”

”Me olimme ensimmäisiä virallisia tatuoijia 
Helsingissä Diegon kanssa”,  54-vuotias Rosti ker-
too.

Villanello on jo tätä nykyä eläkkeellä, mut-
ta Rosti itse laskeskelee, että on todenäköisesti 
pisimpään Suomessa tatuointialalla toiminut, ja 
vielä aktiivinen tatuointitaiteilija.

Rostin tatuointistudio on nykyään Lapinlah-

Ruoholahtelainen Kimmo Rosti alkoi 
1980-luvulla tehdä tatuointeja, ”kun 
kaikki pyysivät tekemään niitä ja olivat 
valmiit maksamaan niistä.”  
Hän on yksi  Helsinki Ink 
-tapahtuman järjestäjistä. 
Perinteikkäät tatuointimessut ovat 
Kaapelitehtaalla maaliskuun lopulla.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Kimmo Rosti on ollut vuodesta toiseen järjestämässä Helsinki Ink -tapahtumaa. Kaapelitehtaalla tatuointitapahtuma on ollut jo noin 15 vuotta. 

Kimmo Rosti aloitti tatuoijana 1980-luvulla.

denkadulla.  Japanese Tattoo Art House -studiolla 
on Rostin lisäksi myös muita tatuoijia. 

KIMMO ROSTI MÄÄRITTELEE itsensä koulupu-
dokkaaksi.   

”Kotoa tuli painetta, että pitää ruveta teke-
mään jotain. Tein jotain, mitä voi tehdä ilman pa-
rempaa koulutusta, eli menin varastoon töihin.”

Rostilla oli verenperintönä yrittäjyys ja tai-
de. Isä oli huipputaidemaalari ja lisäksi yrittäjänä 

mainosalalla 1960-luvulla.  
Rostin lapsuudenkodin seinät olivat täynnä 

tauluja, ja imu kuvataiteen suuntaan oli kova lap-
suudessa.  

Varastotöiden vaihtoehtona kouluttamatto-
malle nuorelle oli tehdä jotain taiteellista, ja tatu-
ointimaailma oli lopulta looginen valinta miehel-
le, jolla kynä pysyi kädessä.

TATUOINNIT NOUSIVAT oudoksutusta alakult-
tuuristaan melko arkipäiväiseksi tuotteeksi paris-
sa vuosikymmenessä.

Rosti liittää suosion nousuun extreme-lajit. Kun 
ne tulivat suosioon 1990-luvulla, myös tatuoinnit 
yleistyivät. Myös yksilöllisyyden korostuminen sa-
moihin aikoihin vaikutti tatuointien suosioon.

”Tatuoinneista tuli rohkeuden merkki.”
Hollywood-tähdet alkoivat ottaa tatuointeja 

1990-luvulla, ja menestysresepti oli valmis. Tatu-
oinneista tuli niin trendikkäitä, että kysyntää tatu-
ointiartisteille tuntui olevan loputtomasti. 

”Tatuoinnit olivat tosi trendikkäitä koko sen 
kymmenen vuotta 2000-luvun alkuun”, Rosti sa-
noo. 

Itse edustan 
näkökantaa, että 

ensin muu kroppa melko 
täyteen, ennen kuin kasvoja 
aletaan täyttämään.”
 
Kimmo Rosti
tatuointiartisti
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

JÄTKÄSAAREN SANOMAT

MIKÄ   Ahvenanmaan karitsan filee  26 e

MITÄ   Karitsan filettä, juurespyrettä, vihan-
neksia ja tummahunajakastiketta

MISSÄ   Vattuniemen puistotie 1 

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Yksi klassikko-
annoksistamme on myös Kermainen lohikeitto, 
se on ollut listalla jo ennen meidän Forsmanin 
veljesten aikaa.”

LAUTTASAAREN  vanhimpia ravintoloita on 
Blue Peter HSK:n pursiseuran kupeessa. Se 
aloitti vuonna 1976. Nykyiset omistajat Fors-
manin veljekset  astuivat ruoriin 2001.
 
THAIMAALAISTA RUOKAA  tarjoava Aa 
Han Thai sijaitsee Töölön Mechelininkadulla. 
Omistajatietoihin on merkitty Nitmai La-Ong.

Suosituin annos -palstalla on aiemmin on esitel-
ty Vacco, Casa Mare, Giwa, Barley & Bait, Ismet, 
Kabuki, Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop BBQ, 
Be My Guest, Aangan, Grön, Long River, Piz-
zeria Luca, Vessel Burger, Uusi Sauna, Antiokia 
Atabar, Raksa, Urbine, Vessel Bistro, På Kroken, 
Konstan Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, 
Ravintolalaiva Verna, Chalupa, Mount Kailash, 
Hampton Bay, Meritähti, Open Lob-
by, Fafa’s, Salve, Kotipizza, Malaga Bar, 
La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin 
Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen & Tab-
le, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

MIKÄ   Paistettua nuudelia pad thai 14 e

MITÄ   Kananfilepaloja, nuuelia, vihanneksia, 
salaattia, ituja.

MISSÄ   Mechelininkatu 17

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kananliha on 
pad thai -annoksen yleisin valinta.” 

BLUE PETER

AA HAN THAI

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Kimmo Rosti on tatuoinut viidellä vuosikymmenellä

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

RATIKAT on 6 ja 6T joutuivat evakkoon Hietalah-
desta ja Bulevardilta sydänkesään asti.

Kutosratikat siirtyivät poikkeusreitille tämän 
kuun alussa ja palaavat normaalille reitille 20. hei-
näkuuta. Poikkeusreittiaikana linja 6 ajaa Kampin 
kautta Länsisatamaan ja takaisin linjana 6T noin 
kymmenen minuutin välein samaa reittiä kuin ra-
tikat 7 ja 9.

Syynä poikkeusreitille on Hernesaaren raitio-
tien rakentaminen, jonka työmaa estää ratikoiden 
kulun Hietalahden kautta.

Ruoholahden Sanomat

Kutosratikka 
kulkee heinä-
kuuhun asti samaa 
reittiä keskustaan 
kuin seiska ja ysiRavintola Skøgul tarjoaa 

pohjoismaista ja modernia 
husmanskostia kodikkaassa 

ympäristössä isäntäparin Marja 
ja Patrick Karlssonin johdolla.

Uudistunut

Ravintola Skøgul  
Välimerenkatu 14 A, 00220 Helsinki

050 346 0206  l www.skogul.fi

R E S T A U R A N T

 SUSANNA AHVOLA

Maximo Lutz ja Farina  Espanjasta osallistuivat vuonna 2018 Helsinki 
Ink -tapahtumaan Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa.

”Ei mikään 
sisäpiiritapahtuma”

Helsinki Ink -tatuointimessut on 
järjestetty Kaapelitehtaalla noin 
15 vuotta.

Kaiken kaikkiaan tämä on 26:s 
vuosi, kun kansainväliset tatuoin-

timessut järjestetään Suomessa. 
Ennen Kaapelitehdasta paikkoina oli 

muun muassa Nosturi ja Kulttuuritalo.
Ruoholahtelainen Kimmo Rosti on ollut 

alusta asti mukana järjestämässä tapahtumia.
”Olen vissiin ollut pisimpään tatuointi-

alalla Suomessa. Sen takia olen myös ajautu-
nut messuorganisaatioon mukaan.

Rosti kuvailee itseään messuorganisaa-
tion Helsingin höyläksi. Messujen tärkeä jär-
jestäjätaho on Suomen Tatuointiartistiyh-
distys. Sen puheenjohtaja Toni Raita asuu 
Lahdessa, ja niinpä  Kaapelitehtaan naapuris-
sa asuvalle Rostille on jäänyt messuasioiden 
hoito täällä päässä.

MESSUT OVAT MUUTTUNEET vuosien var-
rella. Aluksi ne olivat Rostin mukaan bileta-

Kansainväliset Helsinki Ink 
-tatuointimessut järjestetään 
maaliskuussa 26:tta kertaa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

pahtumia, ennen kuin vakiintuivat tapahtu-
miksi, joissa esitellään erilaisia tatuointeja ja 
kutsutaan Suomesta ja maailmalta parhaat ta-
tuoijat paikalle. 

Rosti kuvailee messuja yleisöystävälliseksi 
ja avoimeksi valtaväestön tapahtumaksi.

”Se ei ole mikään sisäpiiritapahtuma.  Siel-
lä saa ison pläjäyksen tietoutta ja esimerkkejä 
siitä, minkälaisia tatuointeja tehdään.”

”Esimerkiksi tatuoitujen ihmisten kaverit 
tulevat sinne katsomaan ja perehtymään ai-
heeseen. Ja jos on kiinnostunut ottamaan tatu-
oinnin, niin ilman muuta kannattaa tulla pai-
kalle.”

”Samalla siellä pystyy viihtymään, siellä 
on tatuointikilpailu ja oheisohjelmaa paljon. 
Suosittuja oheisohjelmia nähdään sirkustai-
teilioilta ja tanssiryhmiltä”, Rosti kertoo.

”Musiikkia tai bändejä ei ole, se on liian 
äänekästä.”

Messuviikonlopun sunnuntai on niin kut-
suttu perhepäivä, jonne Rostin mukaan odo-
tetaan taas paljon vanhempia lastenrattaiden 
kanssa. 

Monet yhdistykset ovat myös vuosien var-
rella esitelleet itseään messuilla. Tänä vuonna 
nähdään Veitsenheittoyhdistys, joka otti yh-
teyttä järjestäjiin ja kertoi haluavansa mukaan. 

Helsinki Ink -tapahtuma  
Kaapelitehtaalla  27.–29.3. 

Kimmo Rosti, 54 

 ≈ Yksi pitkäaikaisimmista tatuointiammattilaisista 
Suomessa.

 ≈ Kansainvälisesti arvostettu ja palkittu tatuoija.
 ≈ Tatuointiyrittäjänä vuodesta 1987. Ensimmäisiä 

virallisia tatuoijia Helsingissä.
 ≈ Yksi Helsinki Ink -tapahtuman järjestäjistä.
 ≈ Asunut Ruoholahdessa yli 20 vuotta. 
 ≈ Perheessä kaksi kouluikäistä ja yksi alle koulu-

ikäinen lapsi.
 ≈ Harrastuksina taide yleisesti, tatuointi sekä 

pianonsoitto.

Tatuoinnin nousun polttopisteessä olivat 
myös itse tatuoijat. 

”Uudet tatuoijat, jotka teki koko ajan hienom-
pia ja hienompia tatouointeja varsinkin kansain-
välisillä messuilla. Niistä tuli paljon kuvamate-
riaalia, ja siinä oli hemmetisti mystiikkaa, että 
tatuoinnit pystyivät olemaan hienoja.”

ROSTIN MUKAAN YLILYÖNTEJÄ on nähty, niin 
extreme-lajeissa kuin tatuoinneissakin. 

Hän kertoo, että japanilaistatuoinnit ovat pe-
rinteisesti sellaisia, että ne jäävät täysin hihojen ja 
kaulusten alle piiloon, eikä tatuoitua erottanut ta-
tuoimattomasta. 

”Ehkä 10-15 vuotta sitten asiat kääntyivät toisin 
päin, ja ensimmäinen tatuointi oteaan tähän tai 
tähän tai tähän”, Rosti sanoo, ja osoittaa sormel-
laan poskeaan ohimoaan, kaulaansa ja niskaansa.

”Ainakin länsimaissa naaman tatuointi aihe-
uttaa eriäviä mielipiteitä. Itse edustan näkökan-
taa, että ensin muu kroppa melko täyteen, ennen 
kuin kasvoja aletaan täyttämään.” 

”Raskas naaman tatuoiminen  on enemmän 
kehonmuokkausta. Niiden poistaminen myöhem-
min on työlästä tai mahdotonta, vaikka lasereilla 
haalistusta voikin tehdä.”

Rostilla itsellään on useita tatuointeja, mutta 
päälle päin ei näy muuta kuin haalistuneita kirjai-
mia sormissa.

”Pitää tietysti maistaa omaa lääkettään silloin 
tällöin”, Rosti kuvailee. 

”Kuuluu alaan, että olet tatuoitu. Nuoremman 
polven tatuoijat tatuoivat itseään selkeästi enem-
män ja täydemmäksi.”

ROSTI LASKESKELEE, että on asunut 16:ssa osoit-
teessa Helsingissä. Ruoholahteen hän asettui 
vuonna 2000, kun kaupungin asunto löytyi alu-
eelta senaikaisen tyttöystävän kanssa.

”Tämä oli tosi haluttu kaupunginosa muuttaa, 
pääsimme tänne ja tämä oli heti huippualue. Tä-
mähän on edelleen suosittu kaupunginosa”, Ros-
ti kehuu. 

”Muistan Ruoholahden, kun täällä ei ollut yh-
tään taloa. Lepakkoluola oli Nokian talojen pai-
kalla.”

”On hemmetin hienoa, että voi asua Helsin-
gissä kävelymatkan päässä työpaikasta, kauhean 
tehokasta.”
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    nedhalohouR

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Olemme lukijoidemme
kanssa ylpeitä hienosta

seudustamme. Mainostaja,
näytä, että sinäkin olet.

Varaa mainostilaa
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Puh. 020 1234 700

www.helsinkistateofmind.com

Blinit ovat 
saapuneet!

Tervetuloa herkuttelemaan Bistro Gimiksen 
perinteinen blinimenu runsaiden lisukkeiden kera. 

Blinilista on tarjolla aina 7.4. saakka.  
 

Maa-artisokkakeittoa L, G       9 ¤ | 10 ¤

* * * * *

Blini L      6 ¤ | 7 ¤ 
Punasipulia, suolakurkkua, tilliä ja metsähunajaa. 
Kysy gluteenitonta vaihtoehtoa henkilökunnalta.

Lisäksi:
 

* * * * *

Mustikkatiramisu L       9 ¤ | 10 ¤ 
Kaurakeksiä ja tuorejuustovaahtoa.

Siianmätiä ja smetanaa L, G 7 ¤

Lohitartar ja smetanaa L, G 6 ¤

Katkarapuskagen L, G 6 ¤

Savuporomousse L, G 6 ¤

Metsäsienisalaatti L, G 4 ¤

Lisäblini L  4 ¤

AVOINNA  
JOKA PÄIVÄ

Palvelutiskit avoinna myös 
sunnuntaina ja pyhäpäivinä klo 10-18

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

100% tuore 
Sushi Buffet

Suosittu Sushi KO-JU!

2295
kg

Meiltä päivittäin paikan päällä tehdyt täytetyt patongit!

1590
kg

Kokoa oma salaattisi!
Picadeli 
salaattibaari

Skøgulin uusi isäntäpari 
vaihtoi husmanskostiin

Brexit vaikuttaa  
jo Ruoholahdessa

MAAILMAN TUULET vaikuttavat paikallisesti. 
Ruoholahden metroaseman vieressä sijaitse-

va Foto Fennica aloitti varautumisen Brexitiin eli 
Britannian eroon EU:sta jo viime syksynä.

Foto Fennica myy muun muassa kiikareita ja 
kaukoputkia luontoharrastajille ja lintubonga-
reille. Jopa 80 prosenttia sen myymistä kuluttaja-
hintaisista kiikareista tulee Englannista. 

”Ostimme puolen vuoden tarpeet kerral-

la lokakuussa. Tämä tarkoitti tietenkin sitä, että 
marras-joulukuussa rahat alkoivat olemaan ai-
ka lopussa”, Foto Fennican yrittäjä Mikko Kata-
ja sanoo.

Brexit-huolet – eli esimerkiksi tuotteiden 
ulos- ja sisääntullaukset maasta toiseen sekä nii-
hin liittyvät kulut – eivät lopulta toteutuneet 
vuodenvaihteessa. 

Mutta tänä vuonna yrittäjä on taas saman 
pohdinnan edessä. 

”Brexit toteutuu ensi vuonna, mutta kukaan 
ei tiedä, mitä sitten tapahtuu. Varmaan ostam-
me taas kaikilla rahoilla kiikareita ja kaukoput-
kia Englannista ennen kuin vuosi vaihtuu.”

Kaupan Hawke- ja Opticron-kiikarit tulevat 
Englannista. Briteissä on hyvin paljon lintuhar-
rastajia ja harrastukseen liittyviä välinevalmistajia. 

Foto Fennican yrittäjä tilasi 
kiikareita ja kaukoputkia 
Englannista varastot täyteen. 

”Kotiruoka eli husmanskost on 
kovassa huudossa Ruotsissa. Sitä on 
tarkoitus tuoda tänne Helsinkiinkin.”

Mikko Katajan yritys Foto Fennica osti syksyllä kiikareita Englannista niin paljon kuin kassassa oli varaa.

Patrick ja Marja Karlsson pyörittivät ennen Skøgulia hotelli-majataloa Fiskarsissa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

VÄLIMERENKADUN RAVINTOLA SKØGUL on 
saanut uuden isäntäparin.

Marja ja Patrick Karlsson aloittivat Skøgulis-
sa viime vuoden loppupuolella.  

”Olemme tykänneet paikasta kovasti, mie-
lenkiintoinen paikka ja ympäristö”, ravintolasa-
lista vastaava Marja Karlsson kehuu.

Keittiöpäällikkö Patrick Karlsson on ollut eri 
ravintoloissa töissä vuodesta 1976. 

”Oikeastaan muuta en ole tehnytkään.”
Pariskunta pyöritti parikymmentä vuotta ho-

tellia ja majataloa Fiskarsissa. 
Siltä ajalta heille on tarttunut paljon tuotta-

jia Länsi-Uudeltamaalta. Skøguliin tuodaan esi-
merkiksi Hereford-lihaa Kosken kartanosta ja to-
fua Tammisaaresta.

Skøgulin uusi lista on selvä askel husmans-
kostin eli kotiruoan suuntaan, keittiöpäällikkö 
sanoo. 

”Suomalaista kotiruokaa ei ole vielä mietit-
ty ravintolaruoaksi. Husmanskost on aika kovas-
sa huudossa tällä hetkellä Ruotsisssa. Sitä on tar-
koitus tuoda tänne Helsinkiinkin.”

Patrick Karlssonin mukaan kotiruoka on 
otettu hyvin vastaan.

”Hirvi Wallenberg on ollut suosituin annos.”

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN
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Jalkapalloharrastuksen ehtii hyvin 
aloittaa yli kymmenvuotiaanakin
”Kivointa  on pelaaminen ja kaverit”, 
sanoo viime vuonna jalkapallon 
aloittanut Anna Haanmäki.

Sari Alanko
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Moni vanhempi ja nuori voi olettaa, 
että jalkapallon harrastaminen pi-
tää aloittaa pikkutyttönä. Näin ei 
suinkaan ole.

Pallo Pojat Junioreiden eli PPJ:n 
vuosine 2008 ja 2009 syntyneiden tyttöjen jouk-
kueessa on nelisenkymmentä pelaajaa, joista 
vuoden sisällä harrastuksen aloittaneita on nel-
jännes. Yksi heistä on elokuussa 2019 joukkuee-
seen liittynyt 11-vuotias Anna Haanmäki.

”Jalkapallo tuntui kivalta urheilulajilta, jota 
halusin kokeilla. Alkuun vähän jännitti, kun en 
ollut harrastanut sitä aiemmin, mutta se meni 
nopeasti ohi. Valmentajat ja joukkuekaverit otti-
vat minut tosi kivasti vastaan”, kertoo Anna.

”Kivointa harrastamisessa on pelaaminen ja 
kaverit. Kannattaa todellakin kokeilla, jos jalka-
pallo kiinnostaa.”

Joukkueessa on tyttöjä eri puolilta Etelä-Hel-
sinkiä ja harjoitusvuoroja pidetään eri kaupun-
ginosissa tasapuolisuus huomioiden. 

Talvikaudella Ruoholahden ala-aste on toi-
minut sisäliikuntavuorona joukkueelle. Tyttöjen 
treenimatkat taittuvat kävellen, pyöräillen, bus-
silla tai vanhempien kimppakyydeillä.

”Yleensä kuljen kävellen tai pyörällä har-
joituksiin ja joskus autokyydillä”, kertoo Anna 
Haanmäki.

PÄÄVALMENTAJA Harri Westerlund kertoo, et-
tä on tärkeää pitää ovet avoimena kaiken ikäisi-
nä aloittaville tytöille. 

Myöhemmällä iällä aloittaneella motivoi-

PPJ kasvaa Jätkäsaaressa
 ≈ Pallo-Pojat Juniorit (PPJ) jatkaa vuonna 1935 

perustetun jalkapalloseura Pallo-Poikien toimintaa 
Etelä-Helsingissä. 

 ≈ Seurassa on noin 1800 pelaajaa.
 ≈ Joukkueita yli 50, nuoremmissa ikäluokissa sekä 

Lauttasaaressa, Ruoholahdessa/Jätkäsaaressa 
että Eira-Punavuori-Ullanlinnassa. Tyttöjoukkueita 
on kahdeksan, joissa on yhteensä 223 pelaajaa.

 ≈ Voimakkainta PPJ:n jäsenmäärän kasvu on 
jatkossa Jätkäsaaressa. 

 ≈ Jätkäsaaren liikuntapuistoon rakentuu seuran oma 
kuplahalli todennäköisesti tämän vuoden aikana.

Talviliigan peleissä Anna Haanmäki valmentajien Harri Westerlund ja Melinda Andler kanssa.

tuneella ja innostuneella tytöllä on mahdollis-
ta kehittyä harrastajasta vaikka ammattilaisek-
si asti. 

Pelit ovat tytöille tärkeitä ja niitä on eritasoi-
sia. Turnauksissa ja sarjapeleissä pääsee käyttä-
mään harjoituksissa opittuja taitoja ja saa viet-
tää aikaa yhdessä pelikavereiden kanssa. Annan 
haastattelupäivänä peliryhmällä oli kaksi talvilii-
gan peliä.

”Voitimme Ponnistuksen ja hävisimme FC 
Kuusysille”, summaa Haanmäki.

Kirjoittaja on PPJ tytöt 08–09:n joukkueen-
johtaja. PPJ:n yhtenä painopisteenä kuluvana 

vuonna on  tyttöjoukkueiden pelaajamää-
rien lisääminen ja toiminnan kehittäminen. 

 PARHAAN LÄHIKAUPAN KEVÄISET TARJOUKSET!

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

Jätkäsaari

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Tarjoukset voimassa 6.-29.3.2020, ellei toisin mainita.

ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Takuulla tuoretta!  
(viikon jokaisena päivänä) 

Jätkäsaaren Sushi 

250

2495
KG

Suoraan grillistä! 
Grillattu kanan  
koipireisi 

Suoraan paistouunista!
Vaasan  

Kvinoa-Chialeipä
300 g

199
KPL

Uunituoretta uudesta paistokalusteesta! 
Lantmännen 

Uunituoreet croissantit  
ja piirakat
(riisi, peruna ja porkkana)

039
KPL

1699
KG

Norjalainen tuore 

Ruodoton kirjolohifilee
Rakkaat asiakkaat 
Uudistamme myymäläämme taas keväällä! 
Olemme kuunnelleet teitä ja uusimme paisto-
pisteen, sekä leipäkalusteet maaliskuun  
aikana. Lisäksi meiltä on toivottu lisää  
kylmiä kerta-annos juomia ja tähän  
saamme helpotusta ennen kesää  
uusien vastuullisten 
kylmäkaappien ja  
koneiden ansiosta.  
Palvelemme näistä 
huolimatta jokaisena 
päivänä vuodesta!   
Terveisin:  
Jätkäsaaren  
Lähikauppiaat  
Ville ja Pia

2
KPL

NYT CAFE 

KAP HORNISSA

Thaifood
Aitoa thairuokaa myös 

arkisin lounaalla ja
klo 18.00 saakka.  
Myös take away 
ja toimitus kotiin

tai työpaikalle 

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

Ma - pe 7.30 - 18.00
La 10.00 - 17.00, Su 11.00 - 18.00

Hampurilaisateria
pihvillä tai kanalla
iso cocis

9,90

Myös perinteinen kotiruoka 
lounasaikaan. Viikon lounas-

listamme facessa ja wajadee.fi
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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 

Sarjassa tutustutaan alueella työskentelviin sekä ohikulkijoihin. 
Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palsta vuorottelee Konkariyritys & 
tulokas -juttusarja kanssa. Ilmianna itsesi tai tuttavasi palstalle!

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

KUN  Iliyan Iliev  lähti töihin viiden tähden ho-
telliin kuninkaallisten suosimaan englantilais-
kaupunki Ascotiin, ei hän voinut aavistaa, että 
olisi muutamaa vuotta myöhemmin Suomessa. 
Ascotissa hän tapasi suomalaisen vaimonsa.

”Minä seurasin sydäntäni”, Ruoholahden-
rannassa sijaitsevan Seaside Hotelin ja sen ra-
vintolan Bistro Gimiksen  keittiöpäällikkö sanoo.

TÖÖLÖLÄINEN RIIKKA BÄCKSTRÖM kiirehtii 
koleassa kevättuulessa kohti Clarion-hotellin 
baaria. 

”Menen tapaamaan Saksasta saapunutta 
ystävääni”, Bäckström kertoo. 

Alueessa häntä viehättää sen viimeistele-
mättömyys ja sataman nosturit.

Ruoholahden Sanomat

RIIKKA BÄCKSTRÖM on asunut monessa osoit-
teessa ympäri Helsinkiä, tällä hetkellä Töölössä. 

”Ei ole väliä missä päin keskustaa asuu. Tär-
keää on hyvät liikenneyhteydet ja palvelut.” 

Samat vahvuudet löytyvät hänen mielestään 
myös Jätkäsaaresta. 

”Lisäksi täällä on meri, josta pidän kovasti.” 
Alueen uusista taloista Bäckström ei välitä. 

”Pidän enemmän vanhoista taloista, joita löytyy 
Töölöstä. Niissä on enemmän fiilistä.”

Jätkäsaaren viimeistelemättömyys taas vie-
hättää. ”Keskeneräisyys on karua, mutta hienoa. 
Pidän siitä, että asiat eivät ole niin viimeisen 
päälle. Myös sataman makasiinit ja nosturit näyt-
tävät hienoilta”, Bäckström sanoo. 

Tulevaisuudessa hän toivoo asuvansa lähem-
pänä luontoa. 

”Haluaisin asua meren äärellä, missä ei olisi 
paljoa naapureita. Se taitaa olla mahdottomuus 
Helsingissä.” 

Bäckström haaveilee myös ulkomailla asu-
misesta. Opiskellessaan lähihoitajaksi hän oli 
vaihdossa Nepalissa kolme kuukautta. 

”Voisin muuttaa Nepaliin. Siellä on kaikkea 
mitä tarvitsee.”

Seaside Hotelin keittiöpäällikkö Iliyan 
Iliev valittiin äskettäin Radisson-ketjun 
vuoden pomoksi Suomessa.

Riikka Bäckström käväisi Jätkäsaaressa.

Gimiksen keittiömestari 
kokkasi ennen Ascotissa 
kuninkaallisille

TÖISSÄ: I l iyan I l iev

OHIKULKIJA: Riikka Bäckström

RADISSON BLU SEASIDE HOTELIN keittiöpääl-
likkö Iliyan Iliev valmistui kokiksi kotikaupunkin-
sa Bulgarian Varnan kokkikoulusta.

”Olen hyvin intohimoinen ruoan suhteen. 
Kokkikoulun jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus 
mennä Ascotiin hienoon viiden tähden hotelliin 
jossa oli fine dining -ravintola.”

Ascot on tunnettu laukkakilpailuista, joi-
hin kuninkaalliset kokoontuvat vuosittain. Iliev 
kertoo, että oli yhtäkkiä hassua jutella niitä näitä 
hotellilla majoittuvien kuninkaallisten kanssa. Itse 
kuningatar lähisukulaisineen ei hotellissa kuiten-
kaan majoittunut, Iliev tarkentaa.

Iliev suuntasi tulevan vaimonsa kanssa Asco-
tista etelärannikolle Bournemouthiin luksushotelliin 
viideksi vuodeksi, kunnes vaimo halusi Suomeen.

Vantaan Myyrmäessä asuva 38-vuotias 
Iliev suunnittelee parhaillaan uutta listaa Bistro 
Gimikseen. Listalla näkyy paikallisuus ja merelli-
syys. Liha ja kala tulevat läheltä. Menussa myös 
sesongit korostuvat. Huhtikuusta lähtien listalla 
nähdään muun muassa parsaa ja raparperia.

Iliev aloitti Ruoholahdenrannassa kaksi ja 
puoli vuotta sitten kokkina. Vuosi ja kahdeksan 
kuukautta sitten hänet ylennettiin keittiöpääl-
liköksi. Äskettäin hänet valittiin koko Suomen 
Radisson-ketjun vuoden pomoksi.

”Vuoden pomo -titteli yllätti täysin, en osan-
nut yhtään odottaa sitä”, Iliev hymyilee.

RAUNO HIETANEN

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
PAIKALLISESTI SINUN

LUMETON HELMIKUU meni menojaan. Nuori-
sotalollamme tuttu hyörinä jatkuu ja kävijöitä 
niin pienissä kuin vähän isommissakin on ol-
lut mukavasti. Nuorisotalon ohjaajat, Maria, 
Niko, Tepa ja Tuomas, toivovatkin, että innok-
kaita kävijöitä riittää myös jatkossa. 

Talviloma-aikakin oli vilkkaampi nuorten 
kävijöiden suhteen miesmuistiin. Talvilomaa 
vietimmekin yhdessä pelaten alakerran salis-
sa lasersotaa ja loppuviikosta pyöri Harry Potter 
-leffamaraton. Teimme lisäksi iltanuorten kans-
sa retken Suvilahden Tiivistämölle, jonne oli 
rakennettu nuoria varten pakohuonepeli. Kil-
junta kuului pitkälle, kun zombit hyökkäsivät 
yllättäen nurkan takaa.

Leivonta ja ruuan valmistus lienee yksi 
suosituimmista ajanvietteestä ja tekemisestä 
nutalla. Olemme herkutelleet niin kaurakek-
seillä, kääretortulla kuin laskiaispullilla unoh-
tamatta korvapuusteja. Hurmaava tuoksu lei-
juu ympäri taloa vähintään kerran viikossa.

Kestosuosikkeja ovat myös polttopallon pe-
laaminen, piilosilla olo, ja lauta- sekä konsoli-
pelien pelailu yhdessä ohjaajien kanssa.

Ohjaajat muistuttelevatkin, että nuorisota-
lolla tekeminen perustuu nuorten toiveisiin. 
Varhaisnuoret pääsevätkin osallistumaan toi-
minnan suunnitteluun maanantaisin varhais-
nuorten ajalla järjestettävissä talokokouksissa, 
joissa kysellään toiveita viikon ohjelmasta, se-
kä tiedotetaan tärkeistä asioista. Toiveita saa ja 
pitää esittää myös suoraan ohjaajille.

MAALISKUUSSA TAPAHTUU: La 14.3. nuta au-
ki kello 16–22:45. Huomioi ikärajat.

La 28.3. nuta auki kello 16–22:45. Huomioi 
ikärajat.

NUORISOTALON MUU käyttö on lisääntynyt 
huimasti kuluneen syksyn ja kevään aikana. 
Nyt onkin se aika vuodesta, jolloin voi hakea 
meiltä järjestöllenne vakinaisia käyttövuoroja.

Vakituiset käyttövuorot toimintakaudelle syk-
sy 2020– kevät 2021 haetaan 30.4.2020 mennessä.

Nuorisotilojen käyttövuorohakemus-loma-
ke tulee toimittaa siihen nuorisotilaan, mistä 
vuoroa anotaan. Tilapäisvuoroja voi tiedustel-
la läpi vuoden suoraan nuorisotiloista. 

Linkki: www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-
toimiala/fi/palvelut/nuoret/Varaa_tiloja/

MAKSUTON TILOJEN KÄYTTÖ: Helsinkiläiset 
nuorten toimintaryhmät ja nuorisojärjestöt/ 
yhdistykset. Yhdistykset, joiden kotipaikka on 
Helsinki. Helsingin kaupungin toimialat.

MUUT KÄYTTÄJÄT HINNASTON MUKAAN:  Ei-
helsinkiläiset toimijat, yritykset, yksityiset, sää-
tiöt, osuuskunnat yms. maksavat tilavaraukses-
ta hinnaston mukaisen maksun 30€/tunti. 

Vuorojen jaossa käyttäjäryhmien sisällä 
painotetaan ensisijaisuusperiaatteella seuraa-
via perusteita: 
1.  Toimipaikan omat toiminnot 
2. Helsinkiläisten nuorten toimintaryhmät ja 
nuorisojärjestöt / yhdistykset
3.   Yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsinki
4.  Helsingin kaupungin toimialat
5.  Muut käyttäjät 

Henkilökunnan puolesta Tepa

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Vilkas talviloma nuorisotalolla

Kanava

    Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 
2,30 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

KAIKKI

19.3. / 23.3. / 30.3.19.3. / 23.3. / 30.3.
S-Market RuoholahtiS-Market Ruoholahti

 OTA NYT
Influenssa-

rokote
 alk.25€

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki

puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Päätoimittaja 
hoputtaa siltaa
Jätkäsaaren asemakaavoitus käynnistyy, kertoo kaupungin ilmoitus 
Ruoholahden Sanomien kannessa vuonna 2005. Sisäsivulla päätoimittaja 
hoputtelee jo, että Crusellin sillan rakentamisella alkaa olla kiire.

”TULEVANA RAKENNUSAIKANA tarvitaan 
ehdottomasti lisää yhteyksiä Jätkäsaaren ja 
mantereen välille, ja ainoa ratkaisu on uu-
den katusillan rakentaminen”, kirjoittaa Jouko 
Liukkonen pääkirjoituksessaan 15 vuotta sit-
ten.

Liukkonen jatkaa, että sillalle on jo nimi-
kin, ”Crusell’in silta” ja paikkakin sille on mer-
kitty Jätkäsaaren ja mantareen välille, mutta ra-
kentamispäätöstä tai aikataulua rakentamiselle 
ei vielä ole.

”Asialla alkaa olla kiire, jotta silta val-
mistuu ajoissa. Koska silta tulee myöhem-
min palvelemaan paikallis- ja katuliikennet-
tä, niin sen rakentamisen aloitusajankohtaa 
on turha siirtää tuonnemmaksi”, Liukkonen 
kirjoittaa. 

Kuusi vuotta myöhemmin eli vuonna 2011 

vietettiin Crusellin sillan avajaisia, ja vuonna 
2018 sillan siluetti nousi myös Ruoholahden 
Sanomien logoon.

Kannen teema jatkuu keskiaukeaman jutus-
sa, jossa käydään läpi Jätkäsaaren asemakaavaa. 

PIKKUJUTTU SIVUN alalaidassa kertoo, että 
Ruoholahden metromaseman K-Market Amiraa-
li muuttuu kevään aikana Ruokakeskon tytäryh-
tiön Cassa Oy:n halpahintaketjun myymäläksi.

Cassa-kauppojen kausi loppui vain paria 
vuotta myöhemmin, vuonna 2007, ja Cassat kor-
vattiin yrittäjävetoisilla K-Marketeilla.

Maaliskuun 2015 lehden loppupuolen sivun 
palveluhakemistosta selviää sekin, että kirjasto-
auto kävi Ruoholahden torilla kolmesti viikossa: 
maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.

Ruoholahden Sanomat

Maaliskuun 2005 kannessa oli kutsu Jätkäsaaren 
asemakaavoituksen keskustelutilaisuuteen.

Kirjastoauto kävi 
Ruoholahden 

torilla kolmesti viikossa: 
maanantaisin, torstaisin  
ja perjantaisin.”

VUOTTA SITTEN

Maaliskuu 2020

OLETKO JO KÄYNYT Kappelikahvilassa? Kappe-
likahvila on kaikille avoin kohtaamispaikka tiis-
taisin klo 14–16. 

Voit tulla kahville yksin tai ystävän kanssa 
juuri silloin, kun sinulle sopii. Siellä voit myös 
tutustua uusiin ihmisiin. Ehkä lähdetkin uuden 
ystävän kanssa kotiin päin? 

Keväällä 2020 ohjelmassa on muun muassa pe-
lailua ja visailua (17.3. ja 14.4. sekä 12.5.), yhteislau-

lua (31.3. ja 28.4. sekä 26.5.) sekä musiikkia Helsin-
gin Konservatorion opiskelijoiden soittamana (7.4. ja 
5.5.). Olet lämpimästi tervetullut kohtaamaan muita 
Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueen asukkaita!

Iloa ja kaikkea hyvää kevääseesi!
Mika Leppäaho 

Vs. diakoni 
Jenny Manninen
diakoniaopiskelija

Kappelikahvilassa kohdataan 
kahvikupin äärellä

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

Tervetuloa maanläheiseen 
Juurimessuun 15.3. klo 12!
Juurimessussa etsitään hengel-
lisiä juuriamme  luomakunnasta 
ja kirkon elävästä perinteestä. 
Messua rytmittävät metsän 
teologiaan pohjaavat sanat ja 
meditatiivinen, suomalaisesta 
kansanperinteestä ammentava 
musiikki. Messuun kuuluu myös 
liikettä ja kehollisia harjoituk-
sia. Mediapappi Jan Ahonen 
keskustelee saarnassa linnuista ja 
hengellisyydestä toimittaja Olli 
Seppälän kanssa. Liturgia Jenni 
Kallio ja Hannu Varkki, musiikin 
johto Elsa Sihvola..

LÄNSISATAMANKATU 26
Pääsiäiskuvaelma johtaa pääsiäi-
sen tunnelmiin 4.4. klo 10.30 ja 15
Kiirastorstain rauhoittava ja me-
ditatiivinen iltapalvelus 9.4. klo 18
Valoisa ja kodikas messu joka 
sunnuntai klo 12. Kirkkokahvit 
klo 11 alkaen ja messun jälkeen. 
Meditatiivinen Luottamuksen 
messu kuun viimeisenä sunnuntai-
na. Messun aikana on pyhäkoulu 
ja leikkitilat perheiden käytössä. 
Lisätietoja: hannu.varkki@evl.fi
Ma klo 17–18.30 Yhteisöruo-
kailu. Aterian hinta aikuisille 
1€. Mahdollisuus myös toimia 
vapaaehtoisena. Lisätietoja: eija.
hoikkala@evl.fi
Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja: mika.leppa-aho@evl.fi

To klo 17–17.45 Avoin medi-
taatio.  Lisätietoja elsa.sihvola@
evl.fi.
To klo 18–19.30 Musiikkiryhmä. 
Lisätietoja elsa.sihvola@evl.fi.

LÄNSISATAMANKATU 28
*Perhekerho ma ja ti klo 9.30–
12 (seurakunta) sekä ma klo 
17–19 ja ke klo 9.30–12 (MLL)
*Vauvakerho ti klo 13–14.30
*Family Club in English on 
Thursdays 10-12 am. Info: liaed-
wardsphotography@gmail.com

Lisätietoa kerhoista: milla.kiis-
ki@evl.fi, janette.lintula@evl.fi
*Monitoimitila Ankkuria voi va-
rata suoraan netistä Kliffa.fi:stä. 
Tila on varattavissa perjantaisin 
klo 12–21. Vuokra on 5e/h.

Kappelissa 
tapahtuu

TOIVOTAMME KAIKKI vauvaperheet maanan-
taisiin tuokioihimme kello 10. Laulamme, lorui-
lemme ja tutustumme toisiimme.

Kotoklubi Kaneliin kutsutaan kaikkia suo-
men oppimisesta kiinnostuneita lapsiperheitä 
maanantaisin kello 11.30. Kanelissa opetellaan 
suomen kieltä kuvakorttien ja sanojen toistami-
sen avulla yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. 

Perjantaisin lapsiperhetuokiossa leikimme, 
laulamme tai puuhailemme jotain mukavaa yh-
dessä. Tervetuloa silloin puistoon kello 10.

Koululaisten iltapäiväkerhossa olemme viet-
täneet ystävänpäivää nyyttikestien merkeissä, 
maalanneet pihalta kerättyjä kiviä ja käyneet kir-
jastossa juhlistamassa Runebergin päivää. 

Menninkäisten leikkitoiminnan kerhossa 
on vierailtu kirjastossa Kalevalan päivän kunni-
aksi ja käyty lukemassa satuja siellä muutenkin, 

kierrelty matkanarussa kulkien pitkin Ruoho-
lahtea. Olemme myös katselleen laivoja meren 
rannalla ja käyneet sightseenillä Clarion-ho-
tellissa ja ajaneet hissillä kaikki 16 kerrosta. Lu-
keminen on kerhossamme tärkeää, ja satujen 
kuunteleminen ja kirjojen tutkiminen joka päi-
väistä puuhaamme. 

Kultahiput, toinen leikkitoiminnan ker-
homme, joka pääosin ulkoilee ja retkeilee, on 
kierrellyt pitkin Helsinkiä. He kävelevät paljon, 
mutta metrot, ratikat ja bussit tulevat heille ret-
killään myös tutuiksi. Ovatpa Kultahiput ennät-
täneet jopa valloittaa Kalasataman Kauppakes-
kus Redin katolla sijaitsevan leikkipuistonkin, 
ovat tuttuja vierailijoita Oodissa ja kaikkialla 
heidän iloinen menonsa varmasti huomataan. 

Leikkipuistomme on suljettuna keskiviik-
kona 25.3. koko päivän henkilökunnan kehittä-
mispäivän vuoksi. Pihamme on silloin tietenkin 
käytössänne ja sinnehän voitte ottaa omat ulko-
leikkivälineet mukaanne. 

Lisäksi vielä ilmoitamme, että Tiistaina 17.3. 
puistomme on kiinni aamupäivän henkilökun-
nan Työyhteisökokouksen vuoksi. 

Puiston väki

Suomea 
Kotoklubi 
Kanelissa

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

pe 13.3. klo 17.30 
PUHALTAJIEN KONSERTTI
Kamarimusiikkisali

pe 13.3. klo 19.00 
LAULAJIEN KONSERTTI
Konserttisali

la 14.3. klo 13.00 
PIANISTIEN PÄIVÄSOITTO
Naoko Shibayama- 
Aarnion oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ma 16.3. klo 18.00  
PIANISTINEN ILTA
Antti Hotin ja Katarina  
Nummi-Kuisman oppilaat
Kamarimusiikkisali

ti 17.3. klo 18.30  
PIANISTIEN ILTA
Anna Linjaman oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 19.3. klo 18.00 
PIANISTIEN KONSERTTI
Konserttisali

20.–21.3. 
KAMARISTA!
Konservatorion  
kamarimusiikkikatselmus. 
Konserttisali

ma 23.3. klo 18.30 
VIULISTINEN ILTA
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 25.3. klo 18.30 
VIULISTIEN JA PIANISTIEN ILTA
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

pe 27.3. klo 17.30 
KITARAKAVALKADI
Konservatorion  
kitaristit esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ma 30.3. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali

ti 31.3. klo 18.30 

KEVÄTKORVALLA
Maaret Repo-Pohjosen  
viuluoppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ke 1.4. klo 18.30 
MUSIIKKI-ILTA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

to 2.4. klo 18.00 
PUHALTAJIEN KONSERTTI
Konserttisali

pe 3.4. klo 19.00 
SINFONISTA VOIMAA!
Wagner, Elgar
Helsinki Concordian ja  
Lahden Nuori Sinfonia  
-orkesterin yhteiskonsertti
joht. Petri Sakari
Konserttisali
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Taidemaalariliiton Teosvälitys 15.3. asti
Helsinki Ink 27.-29.3.
Helsinki Beer Festival 3.-4.4.
Helsinki Coffee Festival 17.-19.4.

Valssaamo
Korutaideyhdistyksen Teosmyynti 15.3. asti
Kansallinen SFEX2020-posti-
merkkinäyttely 28.-29.3.

Puristamo
Ornamon Teosmyynti 15.3. asti
Haagan Taideseuran vuosinäyttely 
18.-25.3.
Kansallinen SFEX2020-postimerkkinäyttely 
28.-29.3.

Espoo Art: Vuodenajat – 44. Vuosinäyttely 
8.-26.4.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Poika ja varis 14.3.-18.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Mikko Makkonen: Actions X Figures 
19.3.-1.4.

Kaapelitehtaan museoiden  
perhepäivä: Kevätkarnevaali 21.3.
Suomen valokuvataiteen museo
Unfold 15.3. asti
Vivian Maier: Omakuva ja sen varjo 24.5. asti
Kehon kirjaaminen – Suomen passin historia 
24.5. asti

AdeY: The Censored Exhibition 27.3.-24.5.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Oispa kaljaa 3.1.2021 asti 
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Työväen Näyttämöiden Liitto: 100-vuotinen 
taival 16.8. asti
Hair – Popteatterista eteenpäin 1969-2019 
23.8. asti

Galleria Vaaga
Vapaan Taidekoulun myyntinäyttely 7.-15.3.

Kameraseura Galleria West
Alku-valokuvanäyttely 28.3. asti

Leena Jääskeläisen Paranor-
maalit Ilmiöt – Paranormal 
Phenomena on kolmesta virtu-
aalitodellisuudessa koettavasta 
osiosta koostuva kokonaisuus. 
Teoksessa dokumentaarinen 
ääniraita yhdistyy outoon, 
unenomaiseen ympäristöön. 

Teosta varten haastatellut kertovat niin rak-
kaudesta kuin raivosta, voimakkaasta keho-
dysmorfiasta ja syvästä itsetyytyväisyydestä. 
Tunteet ja kehollisuus ovat kaiken keskiössä. 
Teoksen estetiikka ammentaa 80-luvun ruis-
kumaalatuista scifivisioista; elävistä avaruus-
aluksista, lasikuitukallioista ja sykkivistä kris-
talleista. Nykyteknologialla tämä kaikki voi 
kuitenkin näyttää vieläkin herkullisemmalta!

Paranormaalit ilmiöt – Paranormal Phe-
nomena kutsuu pysähtymään. Virtuaalitodel-
lisuus sulkee tehokkaasti ulkopuolelleen kai-
ken kiireisen hälinän. Näihin tarinoihin voi 
to della uppoutua!

”Mun keho aiheuttaa hämmennystä ihmisis-
sä. Ne miettii että oonko mä mies vai nainen, 
joskus ne ivailee mua tai sukupuolittaa mua 
väärin tahallaan.”

”Mun keho on mun luuranko. Kaikki muu 
– se on vaan se mitä luuranko tarvii.”

”Mä oon kerran sanonut, että mä olisin 

mieluummin kuollut kuin läski. Ei ehkä ihan 
elämän tähtihetkiä, mutta mä tarkoitin sitä.”

”Mä oon aika pienikokoinen mies, ja se 
on vaikuttanut mun elämään. Tosi moni poi-
ka on jossain vaiheessa elämää ollut jossain 
fyysisessä tilanteessa. Ekaks tönitään ja, ja 
sit painitaan ja sit tullaan jotenkin kuitenkin 
kavereiks. Semmonen miesten välinen fyy-
sinen kilvoittelu ei vaan oo ollu mulle miele-
kästä. Mä vedin sit aina vaan suoraan tur-
paan!”

Leena Jääskeläinen on helsinkiläinen 
ani maatioelokuvaohjaaja, -käsikirjoittaja ja 
mediataiteilija. Tuotantoon mahtuu animaa-
tiosarjaa, lukuisia lyhytelokuvia, video- ja 
VR-taidetta. Välineestä riippumatta Jääske-
läinen käyttää usein tuotannossaan doku-
mentaarisia elementtejä.

Työryhmä: Leena Jääskeläinen, Janne Lai-
ne, Alex Savander, Auli Nikkanen ja Johan-
nes Päivinen
Tekniikka: Masterpiece VR, Blender, Unity
Näyttelyä tukenut AVEK ja Helsingin kaupun-
ki 

29.2.-5.4.2020
MUU Kaapeli, Tallberginkatu 1 C, Helsinki 
muugalleria@muu.fi, www.muu.fi 
Avoinna: ma-pe klo 10- 19, la-su klo 12- 16

Leena Jääskeläinen, Paranormaalit ilmiöt

LEENA JÄÄSKELÄINEN

Tervetuloa Helsingin Taiteilija-
seuran kesäkursseille Kaapeli-
tehtaalle ja Suomenlinnaan! 
Kesäviikko taiteen parissa irrot-
taa arjesta ja luova tekeminen 
virkistää. 

Kesän 2020 kuvataide- 
kurssit lapsille ja nuorille
Lapsille ja nuorille järjestetään Kaapeliteh-
taalla kursseja, joiden aiheena aiheet ovat 
mm. piirustus, sarjakuva ja grafiikka, digitaide, 
taideseikkailu sekä mielikuvitusolennot ja satu-
maailmat. Peruskouluikäisille lapsille suunna-
tuilla kursseilla sukelletaan taiteen maailmaan 
erilaisia tekniikoita opiskellen ja ammenta-
en aiheita lasten rikkaasta mielikuvitusmaail-
masta.

Suomenlinnan tarunhohtoinen linnoitus, 
meri ja luonto antavat elämyksiä ja ehtymät-
tömiä aiheita kuvien tekoon. Opettajat ovat 
pedagogisesti kokeneita ammattitaiteilijoita. 
He matkustavat lasten kanssa lauttamatkat ja 
huolehtivat ryhmänsä turvallisuudesta ja viih-
tyvyydestä matkojen ja evästaukojen aikana. 
Kursseilla työskennellään mahdollisimman 
paljon ulkona ja Taidekoulu maan taideluokat 
tarjoavat tarvittaessa hyvin varustetut ja läm-
pimät sisätilat työskentelyyn. Lapsi-vanhempi 
-kursseilla lapset taiteilevat yhdessä vanhem-
pien tai aikuisen huoltajan kanssa.

Kesän 2020 kuvataide-
kurssit aikuisille
Kaapelitehtaan kurssit järjestetään Ruoho-
lahdessa, hyvien kulkuyhteyksien varrel-
la. Kesäinen Helsinki tarjoaa kuvauskohteik-
si meri- ja kaupunkimaisemia sekä urbaania 
arkkitehtuuria. Maalauskurssien lisäksi ohjel-
maan kuuluvat mm. mallipiirustus, taidegra-
fiikka ja savella työskentelyä. 

Suomenlinnan aikuisille suunnatuista 
kurs seista tunnetuimpia ovat akvarellikurssit. 
Kuvaamisen kohteita riittää avarista merimai-
semista linnoituksen holvikaarten varjoihin. 
Ope tustilat sijaitsevat taidekoulu Maan tun-
nelmallisissa tiloissa Susisaaren 1700-luvun 
kasarmirakennuksessa. Aikuisille kesäkurs-
sitarjonta sisältää teemoittain vaihtelevia pii-
rustus-, akvarelli-, öljyväri- ja akryylimaalauk-
sen kursseja.

Tutustu ja ilmoittaudu viisipäiväisille ku-
vataidekursseille osoitteessa: www.helsingin-
taiteilijaseura.fi

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu 
ja kurssikeskus, Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 A (A-porras, 3. kerros), 
Helsinki

KEVÄTNÄYTTELY 8.–20.5.2020
Kurssikeskuksen tiloissa Kaapelitehtaalla
Näyttely on avoinna:
Ma–pe klo 10–16, la–su klo 12–16. 
Tervetuloa tutustumaan!

MUU Kaapeli: Paranormaalit ilmiöt Kesän 2020 kuvataidekursseja

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus

Valokuvausta, teatteria,
muotoilua, pienoismalleja,
sirkusta, tietokoneleirejä,
animaatiota, akrobatiaa,
keramiikkakursseja…

2020
ILMOITUS
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    nedhalohouR

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Olemme lukijoidemme
kanssa ylpeitä hienosta

seudustamme. Mainostaja,
näytä, että sinäkin olet.

Varaa mainostilaa
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi


