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Satamatunnelissa
on hyvää ja huonoa

S

atamatunnelihanke nytkähti helmikuun alussa tuntuvasti eteenpäin.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi periaatepäätöksen satamatoiminnan uudelleenjärjestelyistä Helsingin
päämatkustajasatamissa eli Länsisatamassa,
Eteläsatamassa ja Katajanokalla.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että Eteläsataman matkustaja-autolauttaliikenne siirretään
kokonaisuudessaan Katajanokalle ja Länsisatamaan. Jatkossa Länsisatamaan keskittyy Tallinnan-liikenne ja Katajanokalle Tukholman-liikenne.
Liikennemäärät siis kasvavat jonkin verran
täällä meidän kulmillamme. Keskeistä periaatepäätöksessä on, että se sisältää satamatunnelin rakentamisen Länsiterminaalilta suoraan
Länsiväylälle. Tunnelin myötä täällä on enemmän rekkoja, mutta ne eivät näy kuin vasta
Länsiväylällä tunnelista tullessaan.
SATAMATUNNELISSA on hyviä ja huonoja
puolia. Viimeinkin raskas liikenne saataisiin
pois ahtaalta katuverkolta. Ei enää rekkajonoa,
joka mutkittelee Tyynenmerenkatua Mechelininkadun kautta Länsiväylälle.
Tyynenmerenkadusta voitaisiin tunnelin
ansiosta helpostikin napsaista ainakin yksi autokaista pois, ja tehdä siitä viihtyisä alue leveillä kävelykaduilla. Mikäpä sen mukavampaa
Suomeen saapuvalle risteilymatkustajalle kuin
kaupunginosa, joka palveluineen ja miljöineen
kutsuu viihtymään.
Tunnelin huonot puolet ovat aika ja raha.
Puolentoista kilometrin tunnelia ei hetkessä rakenneta, vaan kyse on vuosista. Periaatepäätöksestä on vielä pitkä matka varsinaiseen suunni-

metriä

telmaan, saati siihen kun kaivinkone kuopaisee
reiän asfalttiin. Ei ole mitään takeita, että tunneli olisi edes tällä vuosikymmenellä käytössä. Ja entä jos Eteläsataman liikenne siirretään
tänne kun tunneli on vielä kesken?
Tunnelin hintalapuksi on esitetty 180 miljoonaa euroa. Vaikka summalla rakentaisikin
melkein kaksi keskustakirjasto Oodia, summa
tuntuu alimitoitetulta, kun pitää rakentaa kaksikaistaista (yksi kaista molempiin suuntiin)
maanalaista tunnelia sekä ramppinousut ahtaalle paikalle Länsiväylälle.
Satamatunnelikustannukset on tarkoitus
siirtää Helsingin Sataman taseeseen. Tiestä tulisi ikään kuin yksityistie, jonka käyttäjiltä peritään maksu, ja näillä maksuilla Helsingin Sataman olisi vuosien saatossa tarkoitus kattaa
tunnelin rakennuskustannukset.
Tällä mallilla tunneli ei ole veronmaksajalle niin suuri rasite kuin jos kaikki rakennuskustannukset läväytettäisiin suoraaankaupungin taseeseen, vaikkakin Helsingin Satama Oy
on kokonaan kaupungin omistama yhtiö.
Oma lukunsa on ympäristötekijät. Tunnelin nousuramppi Länsiväylälle väistämättä
napsaisee jonkun kulman suositusta Lapinlahden ulkoilualueesta. Pienen vai ison osan, sitä
ei kukaan vielä tiedä, sillä tarkkoja suunnitelmia ei ole.

Puolentoista kilometrin
tunnelia ei hetkessä
rakenneta, vaan kyse
on vuosista.”
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Kaupunki asensi Hernesaaren lumenkaatopaikalle
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JÄTKÄSAAREN TAIDEGALLERIA.
Jätkäsaarelaisten taiteilijoiden työtila
on myös kaikille avoin taidegalleria.
Rio11:ssa maalaa helmikuussa helsinkiläinen kuvataiteilija Mirja Ilkka 4.3.
asti. Maalaukseen osallistuja on jokainen, joka astuu ovesta sisään. Rohkeasti siis osoitteeseen Rionkatu 11.

TEOSVÄLITYS. Taidemaalariliiton
perinteinen jokavuotinen teosvälitys
järjestetään Kaapelitehtaalla maaliskuun 13.–23. päivä. Tapahtuma on
maksuton, mutta aika pitää varata
etukäteen koronan takia. Tänä vuonna
teoksia myydään ensimmäistä kertaa
myös verkossa, 15.2.–30.4. välillä.

Mukavaa
alkanutta
vuotta!
Hammaslääkari
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6 & 09 685 2400
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Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti ilmestyy
kerran kuussa. Se on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumaton
aluejulkaisu. Lehti noudattaa
hyviä journalistisia tapoja.

JÄÄLLE. Kaikilla lähikentillä pystyy luistelemaan, kiitos pakkasten.
Pienemmät ”luonnon jäädyttämät”
kentät eli punainen kenttä Ruoholahden koulun vieressä ja vihreä kenttä
Messitytönkujalla sekä jäädytysjärjestelmällä varustettu Jätkäsaaren
tekojää palvelevat ilmaiseksi.
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Ruoholahden metro
saamassa toisen
sisäänkäynnin
Sisäänkäynti palvelisi aikanaan
Marian sairaalakortteliin valmistuvaa
kasuyrityskampusta. Suunnitelmaa
uudesta sisäänkäynnistä ei vielä ole.

Ruoholahden metro
Sisäänkäyntien sijainnit

Rauno Hietanen

EDVIN INGMAN

harkinnassa

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

R

uoholahden metroasemalle kaavaillaan uutta sisäänkäyntiä.
Sisäänkäynti tulisi todennäköisesti Länsilinkin tietämille Baanan eteläpäähän.
Idean metron itäisen sisäänkäynnin rakentamismahdollisuuksien tutkimisesta esitti kaupunginvaltuutettu Hannu Oskala (vihr) syyskuussa 2020. Kaupunkiympäristölautakunta
puolsi ideaa tammikuussa 2021.
Kaupunkiympäristölautakunnan
mukaan
”itäinen sisäänkäynti on maanalaisen yleiskaavan ja voimassa olevien asemakaavojen mukainen.” Lautakunnan mukaan myös alueen kehittyminen on luonut uutta kysyntää toiselle
sisäänkäynnille.
Uuden sisäänkäynnin tarvetta perustellaan
muun muassa Mechelininkadun kasvuyrityskampushankkeella. Metroaseman uusi sisäänkäynti palvelisi kampusta ja yhtä lailla Kampin
läntistä aluetta.
HKL:n mukaan vuonna 2020 Ruoholahdesta metron kyytiin nousi arkipäivänä keskimäärin
8000 matkustajaa ja poistui 7600 matkustajaa.
Ruoholahden viereisillä asemilla eli Kampissa
kyytiin nousijoita arkipäivänä oli 17800 ja Lauttasaaressa 7500.
LIIKENNEINSINÖÖRI Teemu Vuohtoniemi Helsingin kaupungilta kertoo, että uudesta sisäänkäynnistä ei ole olemassa vielä suunnitelmia.
”Suunnittelu käynnistetään tänä vuonna arvioimalla uuden sisäänkäynnin liikenteellisiä
hyötyjä.”
Lisäksi Vuohtoniemen mukaan täytyy selvittää, miten sisäänkäynti olisi toteutettavissa jo rakennettuun ympäristöön.
”Olemassa olevat rakenteet sekä maan alla
että päällä vaikuttavat siihen, mihin uusi sisäänkäynti olisi teknisesti mahdollista toteuttaa. Näillä kummallakin arvioinnilla on vaikutusta sisäänkäynnin paikkaan”, Vuohtoniemi jatkaa.
”Ilman näitä liikenteellisiä ja toteutettavuuteen liittyviä selvityksiä voitaisiin spekuloida,
että metroaseman uusi sisäänkäynti tulisi jonnekin Länsilinkin ja Baanan eteläisen alueen
kohdille.”
MAHDOLLISEN UUDEN sisäänkäynnin viereen
rakentuva Mechelininkadun kasvuyrityskampus
sai kaupunginvaltuuston hyväksynnän syyskuus-

nykyinen

Lapinlahden
toimijat kiittelevät
uutta mallia

Kiinteistösi parhaaksi jo vuodesta 2008

”ESITYS ON SELKEÄ ASKEL kohti kestävää tulevaisuutta ja tarjoaa hyvän pohjan alueen pitkäjänteiselle kehittämistyölle.”
Näin kaupungin selvitystä Lapinlahdesta
kommentoi voittoa tavoittelematon Lapinlahden
Lähde, joka tällä hetkellä vuokraa vanhoja sairaalatiloja kaupungilta.
Kaupungin tammikuussa julkaistussa selvityksessä Lapinlahteen ehdotetaan ratkaisua, joka
sallisi hyvinvointitoiminnan jatkumisen alueella.
Lapinlahteen kohdistui aiemmin suunnittelukilpailu. Sen voitti kiinteistösijoitusyhtiö Nrep
hotellihankkeineen. Asukkaiden ja poliitikkojen
rajun vastustuksen jälkeen Nrepin hanke kaadettiin.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Uusi paikallinen
kiinteistöhuoltoyhtiö
PESTONE.FI
Välimerenkatu 20
Puh. 040 8488 991

Jätkäsaari – Töölö – Meilahti –
Munkkivuori – Munkkiniemi

200m

Suunnittelu
käynnistetään tänä
vuonna arvioimalla metron
uuden sisäänkäynnin
liikenteellisiä hyötyjä.”
Teemu Vuohtoniemi

liikenneinsinööri, Helsingin kaupunki

sa 2020. Kampushankkeen päärakentaja on YIT.
Suunnitelmissa Maria 01 -niminen vanha
Marian sairaalan kortteli kasvaa Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi. Uudisrakennusten yhteispinta-ala on noin 50 000
neliötä. Rakennukset valmistuvat portaittain vaiheittain arviolta vuosina 2022–2026.
Sairaalan katualueet sekä Baanan eteläosa
kuuluvat suunniteltuun kampusalueeseen.
Arvioiden mukaan kampus toisi yli 3000
uutta työpaikkaa kortteleihin. Niihin tulisi myös
5000 neliön edestä majoitustiloja sekä toiset
5000 neliötä kahvila-, ravintola- ja muuta palvelutilaa.
HIEMAN ETELÄMPÄNÄ OLEVAN Hietalahdenrannan suunnitelmat heijastelevät myös metron
uuden sisäänkäynnin tarpeeseen. Kaupunki on
varannut Hietalahdenrannasta noin 5,7 hehtaarin alueen HGR Property Partners Oy:lle. Yritys
tutkii mahdollisuuksia rakentaa toimitiloja alueelle. Lisää asuntoja sinne ei ole tarkoitus rakentaa.
Kehittämisvaraus on voimassa vuoden 2022
loppuun asti ja koskee aluetta Hietalahdenrannassa ja Hietalahdenaltaan ympäristössä.

Palvelusta
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Hätälä
Naturel
loimulohifilee

95
kg

Palvelusta

Karitsan
ulko- ja
sisäfilee

2995
kg

Uusi-Seelanti

Tarjoukset voimassa helmikuun ajan.

Meiltä
herkulliset
annokset!

Mamma
Rosan
valmisateriat!

Myymälässä paljon uusia valmisaterioita!

Talon tapaan aidolla leppäsavulla kylmäsavustettu LOHI
Palana

39 95
kg

Siivuna

49 95

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ
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kg

Leipomo
konditoria
pH7 leivokset
ja herkut
Kauppahallikujalta

Palvelutiskit
avoinna myös
sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin

Jätkäsaari-Ruoholahti-lehden jakelualue: Lauttasaari,
Ruoholahti, Jätkäsaari, Punavuori, Eira ja Hernesaari

Kuntavaaliehdokas, tavoita äänestäjiä kotikulmillasi
ja ilmoita Jätkäsaari–Ruoholahti-lehdessä.

Lehtemme
ilmestymispäivät
ennen vaaleja ovat:

18.3.
aineistot 10.3.
mennessä

15.4.
aineistot 7.4.
mennessä
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Korona koettelee Ruoholahden
KUVAT: RAUNO HIETANEN/MILLA PALKOAHO

Alueen ravintolat ja muut yrittäjät
sinnittelevät, vaikka suuri osa
asiakkaista jää nyt kotiin. Ravintola
Faron toiminta on edelleen
joulukuussa alkaneella tauolla.

SUEZINKADULLA sijaitsevalla kirpputorilla rekit
ovat täynnä löytöjä. Kirpputoriyrittäjä Ekaterina
Evtikhevichin mukaan kirppiksellä riittää sekä
asiakkaita että myyjiä, koronatilanteesta huolimatta.
”Olemme juuri uudistaneet liikettä ja lisänneet hyllytilaa. Odotamme, että edessä on hyvä
kesä”, Evtikhevich kertoo.
Siisti Kirppis vietti tammikuussa kaksivuotispäiväänsä, mutta sitä ei tässä tilanteessa voitu juhlia. Evtikhevich perusti kirpputorinsa Jätkäsaareen, koska on itsekin asunut ennen alueella.
Kirpputorille tulee välillä epäröiviä yhteydenottoja, onko nyt hyvä aika asioida liikkeessä. Evtikhevich kertoo, että asiakkaat noudattavat suosituksia hyvin, ja poikkeusoloihin on sopeuduttu
myös alueen asukkaiden avulla.
Liikkeen ollessa viime keväänä hetken suljettu, paikalliset tukivat toimintaa hyödyntämällä pesulapalveluita sekä ostamalla tuotteita Insta
gramin kautta.
Evtikhevichin toteaa, että viimeisen vuoden
aikana on ihmisillä ollut poikkeuksellisen paljon
aikaa siivota vaatekaappejaan, sekä shoppailla.
”Helsinkiin on avattu vuoden aikana paljon
uusia second hand -liikkeitä. Kestävyys on trendi,
joka kiinnostaa.”

Rauno Hietanen
Milla Palkoaho

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

F

aro-ravintola on harvoin näin hiljainen.
Tällä kertaa paikalla on vain ravintoloitsija Ville Forsman. Faro on toistaiseksi
talvitauolla. Ovet laitettiin kiinni jo ennen joulua.
Faro on ollut Ruoholahden kanavarannassa
parikymmentä vuotta. Sillä on ollut eri omistajia
ja eri nimiäkin. Forsman ja hänen veljensä Jussi
Forsman ovat pitäneet ravintolaa kanavarannassa kuusi vuotta. He omistavat myös ravintola Blue
Peterin Lauttasaaressa.
”Toivon mukaan pääsemme avaamaan taas
maaliskuussa, tai viimeistään huhtikuussa.”
Tilanne riippuu paitsi hallituksen päätöksistä, myös alueen asukkaiden toiveista. Niitä Forsman kuuntelee tarkasti ja osallistuu keskusteluun
myös alueen Facebook-ryhmissä.
Viime keväänä ravintola sulkeutui hallituksen
päätöksen myötä kokonaan. Ruoan ulosmyyntiä
ja verkkokauppaa kokeiltiin, mutta ne eivät vielä
tehneet toiminnasta kannattavaa. Kesäkin oli aiempia hiljaisempi. Alueen tietotyöläisten siirtymisen kotitoimistoihin huomasi etenkin lounasaikaan.
”Teemme kaiken viranomaisten suositusten
mukaan ja noudatamme suosituksia huolellisesti. Hallituksen voimakas viesti, jossa kehotetaan
välttämään ravintoloita, näkyy kuitenkin heti varausten peruuntumisena.”
Epävarmuuden vuoksi ei Forsman vielä tiedä
tarkkaa päivää ovien avaamiselle.
”Aivan entiselleen maailma ei varmasti palaa.
Nyt on hyvä hetki kehittää toimintaa”, Forsman
toteaa.
Ville Forsman vastaa ravintola Farosta.
Hän toivoo, että ravintola voitaisiin avata
maaliskuussa tai viimeistään huhtikuussa.

Siisti Kirppis -yrittäjä Ekaterina Evitkhevich.

Foto Fennicalla lähes kolmetuhatta asiakaskäyntiä
vähemmän normaalivuoteen verrattuna
KASSAKONEEN LUKEMAT kertovat koronavuoden karua tarinaa Foto Fennicassa.
”Kassalla oli melkein kolmetuhatta tapahtumaa vähemmän kuin normaalina aikana.
Onhan se näin pienelle paikalle aika iso lovi”,
yrittäjä Mikko Kataja kertoo.
Katajan liike Foto Fennica on ollut Ruoholahden metroaseman kupeessa Itämerenkadulla vuodesta 2000.
Kiikareiden ja kaukoputkien erikoisliike tekee myös muun muassa passikuvauksia ja henkilökorttikuvauksia lähialueen yrityksille.
”Tässähän on paljon työpaikkoja lähellä,
mutta nyt kaikki ovat etänä. Todella hiljaista on
ollut.”
Passikuvauksia on Katajan mukaan ollut
noin kahdeksasosa normaalista.
Vuosi 2020 alkoi Foto Fennicassa normaalisti. Vuoden aikana oli tarkoitus kiertää maakunnissa ja messuilla. Maakuntakierrokset
ovat Katajalle tärkeitä kokonaismyynnin kannalta. Se on myös tärkeää asiakaspalvelua, sillä laajaan kiikarivalikoimaan ei ilman Katajan
vuosittaista pakettiautomatkaa pääsisi tutustumaan muualla kuin Helsingissä.
”Keväältä jäi 28 pop up -päivää pitämättä ja
kolmet messut käymättä.”
Kevään ensimmäinen koronakuukausi oli
myynnillisesti 92 prosenttia pienempi kuin
normaalisti.
”Täällä ei siis käynyt ketään. Sitten asiakkaat pikkaisen palasivat, mutta esimerkiksi
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”Odotamme,
että edessä on
hyvä kesä”

kaikki firmakuvaukset ja passikuvaukset ovat
periaatteessa poissa.”
Kataja kiittelee taloyhtiötä, joka on tullut
vuokrissa hieman vastaan poikkeusaikana.
”Valtio niinkään ei ole tullut vastaan. Ne
antoivat yleisavustuksen keväällä, mutta sen
jälkeen ei ole tullut penniäkään.”
KORONAN AIKANA luonnossa liikkuminen on
lisääntynyt. Luontoinnostus ei ole vielä näkynyt Foto Fennican myynnissä.
”Meillä on harrastelijapäähän vähän liian
kalliita laitteita, semmoisia aloittelijan vehkeitä ei meillä ole. Mutta ehkä luontoharrastuken
aloittaneet ovat sitten myöhemmin meidän asiakkaita.
Muun muassa lintubongarit ovat Katajalle
tärkeitä asiakkaita. Kataja itsekin harrastaa lintujen tarkkailua.

Kotoilu näkyy
Jätkäsaaren
K-Marketissa
KORONA ON LISÄNNYT kotona kokkailua. Jätkäsaaren K-Marketin kauppias Ville Hämäläisen
mukaan esimerkiksi itse tehdyt pitsat ovat selvästi suosiossa.
”Meillekin on tullut erikoisempia pitsajauhoja ja kaikkea. Ihmiset panostavat ruuanlaittoon, ja
se näkyy kyllä meillä. Ehkä jotkut ruuanlaitosta
innostuneena jatkavat vaikka pitsaharrastusta koronan jälkeenkin. Onhan se kiva, että kotona tehdään ruokaa”, Hämäläinen sanoo.
Kaiken kaikkiaan ruokakaupat ovat selvinneet taloudellisesti hyvin korona-ajan.
”Toivon kaikkien puolesta, että tilanne vähän
normalisoituisi, ja ihmiset pääsisivät liikkumaan
vapaammin, kun kevät tulee. Kaikille alueen yrittäjille toivon jaksamista. Toivottavasti ihmiset
pääsisivät pian käyttämään kaikkia palveluita.”

Onhan se näin
pienelle paikalle
aika iso lovi.”
Mikko Katajan Foto Fennica on ollut
Ruoholahdessa vuodesta 2000.

Mikko Kataja

yrittäjä, Foto Fennica

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Jätkäsaaren K-kauppias Ville Hämäläinen.
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ja Jätkäsaaren yrittäjiä
”Asiakkaat
muistavat ne
yritykset, jotka
ovat olleet esillä
koronan aikana”
YRITTÄJÄ Mona Leinoa hymyilyttää: Turusta
Helsinkiin laajentanut kokonaisvaltaista hoitoa
tarjoava Oloni-klinikka avattiin Ruoholahteen 5.
maaliskuuta 2020. Kymmenen päivää myöhemmin koko Suomi meni käytännössä kiinni.
”Kun löysimme sopivan paikan ja aloitimme
remontin loppukesällä 2019, emme voineet aa-

Oloni-klinikan toimitusjohtaja Mona Leino.

Etätyöläiset
kannattelevat
Café Kap Hornia

Café Kap Hornin isäntä Risto Toivonen.

Kahvilatuotteisiin korona sen sijaan vaikuttaa
rajusti, Toivonen kertoo.
”Paikan päällä istuvat kahvin juojat ja pullan
tai leivoksen syöjät ovat vähentyneet aika paljon.”
Café Kap Hornille syksy oli hyvää aikaa, kun
etätyöläiset olivat alueella ja sen lisäksi alueen
yrityksissäkin oltiin töissä.
”Joulun jälkeen asiakkaita on ollut ehkä 30
prosenttia vähemmän kuin marraskuussa.”
”Jos tämä tällaisena jatkuu ja ihmiset eivät uskalla liikkua ja istua kahvilaan, niin ei se hyvältä
näytä.”
Koronatukia Toivosen reilun vuoden ikäinen
ravintola ei ole voinut hakea.
”Itse asiassa meidän myynti on kasvanut juuri
niinä kuukausina kun muilla on laskenut.”
Helsingin kaupunki vuokraa Café Kap Hornille liiketiloja, ja kaupunki tuli vastaan antamalla kolme kuukautta anteeksi vuokrissa viime
keväänä.

Hiusfashionin omistaja Satu Stefanovic.

lemme, joka on joustanut.”
Viime vuoden huhtikuu oli harvinaisen hiljainen, mutta sen jälkeen asiakkaat ovat rohkaistuneet palaamaan ihmisten ilmoille. Alueen toimistotyöläisten puuttumisen kyllä
huomaa, sillä he muodostivat osan kanta-asiakkaista.
”Etätyö tuntuu varmasti kaikilla alueen
yrittäjillä. Mutta isoimmat haasteet tuottaa media. Jos viikonloppuna on klikkiotsikoita koronasta, se näkyy heti seuraavan viikon varauskirjassa. Siitä yrittäjät maksavat kovan hinnan.”
Stefanovic on tyytyväinen tiloihin, jotka
mahdollistavat työskentelyn poikkeusoloissakin. Asiakkaita palvellaan kahdessa kerroksessa ja alalla on jo ennestään huolehdittu hygieniasta.
”Meillä on turvalliset puitteet, eikä yksikään kampaamoidemme kymmenistä työntekijöistä ole sairastunut koronaan.”

Pekka Montin on pyörittänyt 25-vuotiasta
One Pint Pubia Ruoholahdessa vuodesta 2010.

vintolasulusta. Yritys sai myös koronan takia ravintolatukea ja työllistämistukea.
”Mutta emme olisi pitkään porskuttaneet, eikä
olisi moni muukaan ravintola, jos kesällä ei olisi
saanut olla auki. Terasseilla sai olla, kesä oli kohtuuhyvä. Se pelasti.”
Koronan toinen aalto ajoittui ravintoloitsijan
kannalta huonoon aikaan. Lokakuussa olisi normaalisti alkanut vilkas pikkujoulukausi, mutta nyt
loppuvuoden liikevaihto jäi puoleen tavanomaisesta.
”Odottelen oikeastaan kahta aiaa: että lumi
sulaa ja lämpötila nousee yli kymmenen asteen
ja saadaan terassit auki. Silloin saadaan jotain
liiketoimintaa, eikä kaikki raha mene kuluihin.
Se toinen asia on, että valtiovalta saa valmiiksi
tukipaketti kolmosen.”
”Hyvä, että rokotukset on saatu käyntiin. Kaikkihan odottavat, että tämä kurimus loppuu. Pisteet valtiovallalle kaikesta huolimatta. Suomi on
hoitanut asiat hyvin verrattuna muihin maihin.
Kansalaisten terveys täytyy laittaa etusijalle.”

Klikkiotsikot
näkyvät heti
Hiusfashionin
varauskirjassa

”OLEN TODELLA kiitollinen, että asiakkaat ovat
koronasta huolimatta käyneet ja tukeneet meitä
sekä muita pienyrittäjiä, sanoo Satu Stefanovic.
Stefanovic on Hiusfashion-kampaamoketjun omistaja. Ruoholahden kauppakeskuksessa
Hiusfashionin piste on ollut jo vuodesta 2004,
eikä monenlaisia aikoja nähnyt yrittäjä ole pelästynyt pandemiaakaan.
”Meidän ei ole tarvinnut missään vaiheessa olla kiinni. Välillä töitä on tehty pienemmällä
kokoonpanolla. Nostan hattua henkilökunnal-

One Pint Pubin
omistaja
odottaa kevättä
ja lisätukea
KORONA ALKOI NÄKYÄ ruoholahtelaisen klassikkopubi One Pint Pubin myynnissä jo vuosi sitten tammi-helmikuussa.
”Keväällä pistettiin puljumme kiinni ja samalla koko henkilökunta lomautettiin. Tiukka paikkahan se oli yrittäjän näkökulmasta ja varsinkin
ravintolayrittäjän näkökulmasta, joka elää aika
usein kädestä suuhun. Siellä ei mitään isoja kassoja ole tällaisia varten”, pubin omistaja Pekka
Montin kertoo.
One Pint Pubin kassan pohjalla oli sentään jotain, ja se selvisi joten kuten parin kuukauden ra-
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SUOSITUIN ANNOS
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.
CHINA BOSS avasi ovensa Lidliä vastapäätä Länsisatamankadulle joulukuussa. Ravintolan omistaja Tuukka Saimén on matkustellut
paljon Kiinassa ja tuonut sieltä reseptiikan
China Boss -ketjuunsa.
MORTON on hampurilaisista tuttu ketju, joka
laajensi Helsinkiin marraskuussa 2020. Morton toimii Länsilinkissä entisen Cargo-ravintolan tiloissa. Omistaja on Jarna Kaplas.
Palstalla aiemmin esiintyneet ravintolat:
Persilja, Bistro Frendi, Siam, Ani, Båt, Halikarnas, Sushi’n’Roll, Mama Mozza, 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, Ravintolalaiva 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.
KUVAT: RAUNO HIETANEN

RISTO TOIVONEN ehti pyörittää Café Kap Hornia
muutaman kuukauden normaalisti, ennen kuin
korona iski. Kahvila-lounasravintola avasi ovensa joulukuussa 2019 Kap Hornin kadulle Jätkäsaareen.
”Ruokaa menee suunnilleen saman verran
kuin aikaisemmin, muta take awayn osuus on
kasvanut”, kahvilan isäntä Toivonen kertoo.
Ravintola saa lounasasiakkaita kotona työskentelevistä. Nämä etätyöläiset paikkaavat lounastajavajetta, joka syntyy, kun lähialueen työpaikoilla ollaan etänä tai lomautettuna.

vistaa millaiseen ajankohtaan avajaiset osuvat.
Mutta meillä ei ole historiaa, johon verrata nykyistä tilannetta.”
Terveys- ja hyvinvointivalmentajana klinikalla toimiva Leino iloitsee siitä, että haastavasta aikakaudesta huolimatta klinikalle löytää joka viikko uusia asiakkaita.
”Meillä on ainutlaatuinen konsepti, jonka
takana on vuosikausien tutkimus. Usein asiakkaat saapuvat tänne kun kaikki muu on jo kokeiltu.”
Leino uskoo, että ovet tulevat käymään vielä useammin kun rajoituksia avataan tulevaisuudessa. Yrittäjäkollegoitaan hän kannustaa
panostamaan näkyvyyteen myös huonoina aikoina.
”Kun Suomi heräilee uuteen normaaliin,
asiakkaat muistavat ne yritykset, jotka ovat olleet esillä myös koronan aikaan.”

CHINA BOSS
MIKÄ Malaysia kanalla 9,80 e
MITÄ Kanaa, malesialaista paneng-currya,
kookosmaitoa, ananasta, tomaattia ja cashew
pähkinää.
MISSÄ Länsisatamankatu 36
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Malaysiaannos on lähes tasoissa suosiossa Kung Po
-annoksen kanssa.”

MORTON
MIKÄ Delaware burger -ateria 16 e
MITÄ Hampurilainen naudanlihapihvillä,
cheddarjuustolla, pekonilla ja chili-sipulihillokkeella. Lisukkeena ranskalaiset.
MISSÄ Ruoholahdenranta 8
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Ruoholahden ravintola on ainoa Mortoneista, joka on
ympärivuotisesti auki.”

5

Merten tutkija Arandan koti on ol
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Merentutkimusalus Aranda valmistui
Hietalahden telakalla 32 vuotta
sitten. Arandan laituripaikka oli
ensin pitkään Jätkäsaarenlaiturissa,
mutta Clarion-hotellin valmistuttua
paikka vaihtui Tammasaarenlaituriin
Kaapelitehtaan viereen.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

T

alvinen lumimyrsky merellä ei Arandan matkanjohtajaa Juha ”Roope”
Flinkmania pelota. Suomen ympäristökeskus Syken kehittämispäälliköllä
on takanaan kymmeniä tutkimusmatkoja yli 30 vuoden ajalta.
”Aranda on arktinen, jäävahvistettu tutkimusalus ja erittäin turvallinen. Matkoilla ei ole
koskaan tarvinnut pelätä”, Flinkman sanoo.
Pian edessä on vuoden ensimmäinen seurantamatka. Yli kahden viikon reissulla kierretään
Itämeren pohjoisosat.
”Talviseurantamatka on tärkeä, sillä talvella
pystytään selvittämään veden ylijäämäfosforin
määrä. Se vaikuttaa merkittävästi seuraavan kesän levätilanteeseen”, Flinkman selittää.
VUONNA 1989 VALMISTUNUT Aranda on kolmas samanniminen tutkimusalus ja neljäs varsinainen merentutkimusalus Suomessa. Aranda
soveltuu monitieteelliseen, ympärivuotiseen merentutkimukseen. Tutkimuksia tehdään kaikilla
Suomen merialueilla.
”Itämeren tilan seuranta on kansallinen ja
EU-tasoinen velvoite”, Flinkman kertoo.
Aranda on vesillä keskimäärin 120–150 päivää vuodessa. Seurantamatkoja tehdään vuodessa
neljä. Lisäksi eri toimijat vuokraavat alusta, kuten
Ilmatieteen laitos ja Luonnonvarakeskus, joka tekee Arandalla kalakantojen selvitysmatkoja.
Lisäksi Arandalla kerätään säännöllisesti Säteilyturvakeskukselle näytteitä Itämeren yleisen
radioaktiivisuustilan selvittämiseksi. Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisten tutkimushankkeiden kanssa. Viimeisimmällä tutkimusretkellä
syyskuun lopulla kartoitettiin Itämeren hylkyjä
ja niiden uhkaa ympäristölle.
”Hylkyjä on todella paljon. Sotien aikaiset
laivat sisältävät öljyä ja vanhetessaan ne ovat alkaneet vuotaa”, Flinkman kertoo.
Kartoituksen perusteella Syke on laatimassa
toimintamallin öljyjen tyhjentämiseksi hylyistä.
Hanke on osa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa 2019–2023, jonka tavoitteena on parantaa Itämeren tilaa monin eri
tavoin.
Vuosina 2018–2019 Arandalla toteutettiin
mittava peruskorjaus, jossa laiva modernisoitiin
täysin.
”Peruskorjauksessa tehtiin radikaaleja uudistuksia ja alusta muun muassa pidennettiin keskeltä viisi metriä. Vaikea korjaus onnistui täysin”,
Flinkman kertoo.
Nykyisin Aranda on varustettu huipputekno-

pesupaikka.ﬁ

Talvimyrsky merellä ei Arandan matkanjohtajaa Juha ”Roope” Flinkmania pelota. Takana on kymmeniä tutkimusmatkoja.

logialla. Laivasta löytyy erilaisia kaikuluotaimia,
näytteidenkeruujärjestelmiä sekä oma sääasema.
Näytteitä voidaan analysoida jo matkan aikana,
sillä aluksella on monta laboratoriotilaa ja tietojenkäsittelyjärjestelmä.
”Aluksella tutkitaan muun muassa veden ravinnekuormaa, ilmakehän ja veden vuorovaikutusta ja veden liikkeitä. Näin tiedetään mitä eri
vesikerroksissa tapahtuu ja voidaan seurata esimerkiksi meren rehevöitymistä”, Flinkman kertoo.
Arandalle mahtuu majoittumaan 27 tutkijaa ja 13 miehistön jäsentä. Miehistö koostuu ammattimerimiehistä, mutta heidät on koulutettu myös tutkimuslaitteiden avustavaan käyttöön.
Flinkman kertoo, että retkille otetaan mukaan
aina niin monta tutkimusprojektia kuin suinkin
mahdollista, jotta toiminta olisi mahdollisimman kustannustehokasta.
Arandalla juuri aloittanut kokki Hannu Laine on
lähdössä ensimmäiselle tutkimusmatkalleen
hyvillä mielin. ”Aion tehdä hyvää kotiruokaa. Ja
sellaisia ruokalajeja, joita toivotaan”, Laine sanoo.
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ARANDA ON TOIMINUT suomalaisen erikoislaivarakennuksen näyteikkunana maailmalle aina.
Hyvin toimivasta aluksesta on otettu mallia ympäri maailman. Yhdestä Arandalle kehitetystä
laitteesta on tullut käsite.
”CTD-näytelaitteen laskuovi kantaa maailmalla nimeä Aranda door tai Baltic door”, Flinkman kertoo.
CTD eli lämpötila-suolaisuusluotain on meritieteen tärkein mittalaite ja sillä mitataan me-
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”Paitsi nyt korona-aikana tutkijoita saa laivalla olla vain 13. Jokaisessa hytissä saa olla vain yksi henkilö.”
Peruskorjauksen jälkeen vuonna 2019 Arandan laituripaikka eli kaija joutui lähtemään Jätkäsaarenlaiturista. Vuosikymmeniä palvellut
paikka muuttui Clarion-hotellin myötä huonoksi.
”Alusta ympäröivät, kansainvälisten turvamääräysten mukaiset aidat olivat hankalat ja esimerkiksi polttoainerekka ei voinut ajaa paikalle”, Flinkman selittää.
Uusi kaija Tammasaarenlaiturissa Kaapelitehtaan vieressä on Arandalle toimiva.

LEPPÄVAARA
Friisinmäentie 3
02600 Espoo
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llut täällä vuosikymmeniä
ILKKA LASTUMÄKI

MTA Aranda

Arandan ruokailu- ja oleskelutilat eli messi.

≈ Merentutkimusalus Aranda on rakennettu vuonna 1989.
≈ Rakennusmateriaali: Teräs
≈ Rakentajatelakka: Wärtsilä Helsingin telakka
≈ Peruskorjaus: 2018, Rauma Marine Constructions Oy
≈ Omistaja: Suomen ympäristökeskus (Syke)
≈ Laivan varustaja: VG-Shipping
≈ Kotisatama: Helsinki, Ruoholahti
≈ Pituus: 66,3m
≈ Leveys: 13,8m
≈ Kuivapaino: 1499,4 tonnia
≈ Bruttovetoisuus 1 969 tonnia
≈ Maksiminopeus: 13,5 solmua
≈ Koneisto: Dieselsähköinen
≈ Koneteho: 3000 kW
≈ Lisäksi laivalla on helikopterikansi, sauna, kuntosali ja pesula.

Arandan tutkimuslaitteita

Hupun alla oleva CTD-mittalaite lasketaan
laivasta mereen Arandalla kehitetyn oven kautta.
”Ovi tunnetaan nykyisin maailmalla nimellä
Aranda door tai Baltic door”, Flinkman kertoo.

riveden sähkönjohtavuutta (conductivity), lämpötilaa (temperature), syvyyttä (depth) sekä
suolapitoisuutta ja painetta.
Flinkman selittää laskuoven toimintaa:
”Aranda door on saranoitu yläreunastaan
ja aukeaa alhaalta ylös, sojottaen lopulta laivan
kyljestä 90 asteen kulmassa ulospäin. Ovi lukittuu yläasentoon ja oven sisäpintaan kiinnitetyt
kiskot muodostavat jatkon laivan katossa oleville kiskoille, joita pitkin CTD-luotain liikkuu ulos
aluksen ulkopuolelle. Sieltä luotain lasketaan
mereen, jossa se suorittaa mittauksia matkallaan
alas lähelle pohjaa sekä tullessaan ylös pintaan.
Sen jälkeen luotain nostetaan merestä ylös kiinni telineeseen, vedetään takaisin laivan sisään ja
ovi suljetaan.”
Arandaan kehitetty ovi oli ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Sen avulla mittalaitteen
valmistelu ja näytteenotto voidaan tehdä suojassa sisätilassa.
”Systeemi on kehitetty nimenomaan polaaritutkimusaluksiin ja sillä on suuri merkitys talvella tai muuten huonoissa sääoloissa. Muissa
aluksissa toiminta tapahtuu usein edelleenkin

≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

Satelliittipoiju
Aaltopoiju
Pohjaeläinnoudin
Vesinoudinsarja
Kaikuluotaimet
Akustinen Doppler virtaus-mittari (ADCP)
Lämpötila- ja suolaisuusluotain (CTD)
Rosette-vedennoudin
Sedimenttinoudin
Metalli- ja öljynoudin
Planktonhaavi
Sedimenttisuppilo
Virtausmittari
Utow Sääasema
DGPS-paikanmääritys- ja tietoliikenne

avoimelta kannelta ”, Flinkman kertoo.
Itämeren lisäksi Aranda on seilannut myös
maailman merillä. Aluksella voidaan kulkea
polaarijäiden eli napa-alueiden jäiden reuna-
alueilla. 1990-luvulla Aranda teki kaksi matkaa
Etelämantereelle. Matkat kestivät kuukausia.
”Itse en ollut matkoilla mukana. Oma pisin
reissuni on suuntautunut Jäämerelle”, Flinkman
kertoo.
MERIBIOLOGIAN TOHTORILLA ja kolmannen
polven merimiehellä meripäiviä kertyy vuosittain kymmeniä. Matkoilla on tullut koettua kaikenlaista.
”Talvimatkat ovat joskus jänniä, sillä kovalla pakkasella laivaan saattaa kertyä jäätä. Kerran
jäätä oli noin 30–40 tonnia. Sitä poistettiin matkan jälkeen höyrypesureilla monta päivää.”
Muistiin on jäänyt myös elokuinen matka Perämerellä.
”Oli täysin tyyni ja lämmin yö. Makasin selälläni lämpimällä helikopterikannella ja katselin taivaalla leimuavia revontulia. Se oli mielettömän hienoa.”

Aranda jääntutkimusmatkalla Suomenlahdella vuonna 2010 ennen kuin alus pidennettiin.

Itämeri voi paremmin
kuin aikoihin –
Arandalla tärkeä rooli

I

tämeri voi Suomen ympäristökeskus Syken kehittämispäällikön Juha ”Roope”
Flinkmanin mukaan tällä hetkellä hieman paremmin kuin vuosiin.
”Itäisellä Suomenlahdella tilanne on
parantunut jopa dramaattisesti. Se on Itämeren suurimman kaupungin eli Pietarin vedenpuhdistamon ansiota. Saaristomerellä veden
laatua heikentää suuri hajakuormitus.”
Hajakuormitus on ravinnekuormitusta,
joka tulee useista lähteistä: asutuksesta, metsätaloudesta ja maataloudesta, joista jälkimmäinen on suurin ravinneaineiden lähde. Hajakuormitus aiheuttaa meren rehevöitymistä.
”Onneksi EU:n myötä ympäristölainsäädäntö on parantunut ja ymmärrys asioista kasvanut. Ravinteita, kuten lannoitteita huuhtoutuu mereen nykyisin entistä vähemmän”,
Flinkman sanoo.
Suurempi ongelma on merenpohjaan aikojen saatossa kerääntyneet ravinteet, kuten
fosfori. Se aiheuttaa sinileväkukintoja. Flinkman selittää kuviota:
”Ilmastonmuutoksen myötä, tai jostain
muusta syystä, Itämereen tulee entistä harvemmin suolavesipulsseja eli pintaveden voimakasta sisäänvirtausta Pohjanmerestä. Siitä
johtuen Itämeren suolaisempi pohjavesiker-

ros ei sekoitu pintaveden kanssa. Pohjassa tapahtuu ravinteiden hajoamista, joka kuluttaa
sieltä kaiken hapen. Hapettomissa oloissa fosfaattifosfori vapautuu sedimenteistä eli pohjamudasta veteen. Pintakerroksiin päästyään se
aiheuttaa sinileväkukintoja.”
Arandalla on Flinkmanin mukaan tärkeä
rooli Itämeren tilanteen selvittämisessä ja parantamisessa.
”Aranda on kokoisekseen hämmästyttävän
kyvykäs. Aluksella päästään merelle kaikkina
vuodenaikoina ja käsiksi veden syviin kerroksiin, joiden tapahtumat ovat oleellisia Itämeren toiminnalle.”
Arandan ansiosta tutkijoilla on kattava seuranta-aineisto koko Itämeren alueelta
usean kymmenen vuoden ajalta.
”Aineiston avulla pystytään arvioimaan mitä Itämeressä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa.”

Aranda on
kokoisekseen
hämmästyttävän kyvykäs.”
Juha Flinkman

kehittämispäällikkö, Syke

BO MATCH YHDISTÄÄ

asunnon etsijän ja unelmien asunnon
Aina ei ehdi kaiken kiireen keskellä keskittyä sen täydellisen kohteen löytämiseen.
Minä olen valmiina käärimään hihat ja etsimään sinulle juuri sellaisen kohteen
mistä unelmoit. Kun potentiaalinen kohde on löytynyt, pääset tutustumaan
kohteeseen ja tekemään siitä halutessasi myös tarjouksen. Kokemukseni kiinteistönvälittäjänä yhdessä Bo LKV:n raikkaan konseptin kanssa on pettämätön yhdistelmä.

KUTSU MINUT KÄYMÄÄN, NIIN KERRON LISÄÄ!
SUSANNE GERSTENMAIER
myyntijohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, partner
050 318 0132 | susanne@bo.fi
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Saunayrittäjän ”sisäavanto”
ilahduttaa Välimerenkadulla
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Saunayrittäjä itse innostui
avantouinnista pari vuotta sitten.
”Niihin aikoihin olin avaamassa
Uutta Saunaa ja minulla oli
hirveä stressi ja hässäkkä,
univaikeuksia ja kaikki pelotti.”
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

K

ylmäaltaan reunalla hohtaa numero kahdeksan. Se on veden lämpötila. Lämpötilan saisi laskettua jopa
neljään asteeseen, mutta kahdeksan
asteinen on kuulemma sopivin saunan
yhteyteen.
”Jos aiot kuvan ottaa, niin kannattaa olla valmiina. En aio kauaa olla siellä”, sauna-asiakas
Lauri Luoma nauraa ja pulahtaa hetkeksi yhden
hengen altaaseen.
Luoma työskentelee Ruoholahdessa ja on
rentoutumassa työpäivän jälkeen Uudessa Saunassa Välimerenkadulla.

Uuden Saunan yrittäjä Kimmo Helistö
pulahti myös kylmäaltaaseen.

Lauri Luoman toimisto on Ruoholahdessa, ja hän oli tammikuisena arki-iltana rentoutumassa
työpäivän jälkeen Uudessa Saunassa. Kylmäaltaan vesi on kahdeksanasteista.

YRITTÄJÄ Kimmo Helistö on hiljattain hankkinut saunaansa kylmäaltaan. Sellainen on ollut
miehen haaveissa parin vuoden ajan, aina Jätkäsaaren korttelisaunan avaamisesta asti.
”Pitkään harkitsin ja hain tällaista sopivaa
teollista kylmäallasta. Minulla oli alun perin
suunnitelma, että täällä olisi lattiaan upotettu
kylmävesiallas, mutta se osoittautui hankalaksi
ja kalliiksi ratkaisuksi.”
Sopivan hintainen allas löytyi espoolaisyritys Avantpoolista. Kompaktia mallia käyttävät

muun muassa urheilijat palautumiseen.
”Kylmäallas ei siis ole pelkästään saunafriikkailua vaan myös fysiologiaa.”
”Minun mielestäni tämä on aika ässä lisä täällä. Sen takia kukaan varmaan ei tule saunaan, että täällä on kylmäallas, mutta se on hyvä
bonus korttelisaunalle, joka ei ole meren rannalla”, Helistö sanoo.
”Tosin olen aika monelle asiakkaalle luvan-

Olen aika monelle
asiakkaalle luvannut,
että mennään joskus Ruoho
lahden kanavaan uimaan.”

nut, että mennään joskus Ruoholahden kanavaan uimaan”, hän lisää.
Helistö itse innostui avantouinnista pulahdettuaan Merihaan Kulttuurisaunassa ensi kertaa talviseen veteen. Kylmäkylpy rauhoitti yrittäjän mieltä ja unta:
”Niihin aikoihin olin avaamassa tätä Uutta
Saunaa ja minulla oli hirveä stressi ja hässäkkä,
univaikeuksia ja kaikki pelotti.”

Kimmo Helistö

yrittäjä, Uusi Sauna

Jätkäsaari

PALVELU PELAA

ark
la

HELMIKUUN HERKUT PARHAASTA KYLÄKAUPASTA!
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7-23
7-23
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TARJOUKSET VOIMASSA 15.-28.2.2021 ELLEI TOISIN MAINITA.

NORJALAINEN TUORE

Lohifilee

Rapuherkut

ruodoton

Jätkäsaaren
Sushi

valkosipuli ja chili

myös nigirit

16

29

90
KG

Tuorepuristettu
appelsiinimehu

8

KG

LANTMÄNNEN LEIPÄMÖ

Tuplajuusto-paprika,
jalopeno, aurajuusto

530 g

2

PL

I

95

LANTMÄNNEN LEIPÄMÖ

99

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

KG

Makuleivät

0,99 l

3

24

80

puh. 020 734 5640

Isännän leipä

2

99
KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti
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meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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RAUNO HIETANEN

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Kaupunkiympäristö
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

K-Raudan uusi
kauppias siirtyi
Nokialta Ruoholahteen
Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
MATTI VÄLIMÄKI aloitti Ruoholahden K-Raudan uutena kauppiaana joulukuussa.
”Tykkään tämän alueen hektisyydestä,
täällä liikkuu paljon ihmisiä ja täällä mennään ja tullaan ja tehdään”, Välimäki kuvailee.
”Olen paikasta ehdottomasti innoissani,
toivoinkin, että polkuni vie tälläiseen paikkaan.”

CLARION JÄTKÄSAAREN vuorovastaava Ksenija Kajava on työskennellyt hotellissa sen
avaamisesta eli vuodesta 2016 lähtien.
”Olen kantanut huonekaluja sisälle ennen
kuin hotelli aukesi”, Kajava kertoo.
Ennen Clarionia Kajava on työskennellyt
muutamassa hotelissa Helsingissä.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

YRITTÄJÄ: Ma tti Välimäki
MATTI VÄLIMÄEN kauppiasura alkoi kaksi ja
puoli vuotta sitten Nokian K-Raudassa.
”Meillä yleensä aloitetaan pienemmästä paikasta, opiskellaan ja opetellaan asiat. Nokialla
oli tosi mukavaa, siellä pääsi laajalti näkemään
kauppiastoiminnan ja myös myymälän kaikki
osa-alueet”, kauppias sanoo.
Välimäki on innoissaan uudesta pestistään.
Hän pitää aluetta hienona, elinvoimaisena ja
väkirikkaana. Välimäen mukaan Ruoholahden
myymälä saa enemmän asiakaspalautetta kuin
mikään muu K-Rauta Suomessa.
”Se on tosi hyvä puoli tässä. Toivon, että
jatkossakin saamme paljon palautetta ja viestejä, että minkälaisia toiveita asiakkailla on. Ja
haluamme muokkautua palautteen mukaan, niin
kuin tähänkin asti.”
35-vuotiaan Välimäen perheeseen kuuluu
avovaimo ja puolitoistavuotias poika. Aivan
pian eli maaliskuussa perheeseen on syntymässä
toinen lapsi. Perhe asuu vielä Tampereella.
”Tavoitteena olisi saada koko jengi tänne
joskus alkukesästä”, Välimäki toivoo.
Välimäen vapaa-aika kuluu ulkoillessa ja
perheen kanssa. Jos aikaa jää, hän suuntaa golfkentälle.
”Tässä lähistöllä on paljon hyviä kenttiä.”
Välimäen edeltäjä Jarmo Turunen siirtyi
kauppiaaksi Ruoholahdesta Espoon Keskukseen.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Lapinlahden sairaala-alueen
rantamuurin korjaus
Puistosuunnitelmaluonnos esillä

Koronarokotuksia annetaan muun
muassa L3-makasiinirakennuksessa
osoitteessa Tyynenmerenkatu 6.

Jätkäsaari ja
Ruoholahti
keskikastia
Helsingin korona
tartunnoissa
JÄTKÄSAAREN postinumeroalueella (02200) koronan ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta
kohden oli 209, ilmenee kaupungin kahden viikon välein ilmoittamista luvuista. Uusia tartuntoja oli 17 henkilöllä viimeisen kahden viikon aikana.
Kamppi-Ruoholahden postinumeroalueella
(00180) ilmaantuvuusluku oli 129 ja tartuntoja oli
vastaavasti alueella 19 kappaletta.
Jätkäsaari ja Ruoholahti sijottuvat keskikolmannekseen koronan ilmaantuvuudessa verrattuna Helsingin muihin kaupunginosiin. Luvut
julkaistiin 10. helmikuuta.
Koronarokotukset ovat alkaneet Tyynenmerenkadulla Jätkäsaaressa, missä on yksi Helsingin
koronarokotuspisteistä. Suurin osa aikuisista suomalaisista pyritään rokottamaan kesään mennessä THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Helsingin kaupunki laatii Länsisataman kaupunginosassa sijaitsevan Lapinlahden sairaala-alueen rantamuurin peruskorjaukseen liittyvää
puistosuunnitelmaa. Korjaustyö on tarkoitus
aloittaa lähivuosina.
Puistosuunnitelmaluonnos on esillä 3.3.–
16.3.2021:
• verkkosivuillamme www.hel.fi/suunnitelmat
(kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat)
• Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa,
Työpajankatu 8. Tarkista viimeisin aukioloaikatieto verkosta: www.hel.fi/
kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot tai
puhelimitse numerosta 09 310 22111.
Palaute luonnoksista: viimeistään 16.3.2021.
Lisätietoja: projektinjohtaja Jere Saarikko, puh
09 310 39857, jere.saarikko@hel.fi

Renovering av strandmuren på
Lappvikens sjukhusområde
Utkastet till parkplan framlagt för påseende
Helsingfors stad utarbetar en parkplan för
ombyggnad av strandmuren på Lappvikens
sjukhusområde i stadsdelen Västra hamnen. Reparationsarbetet ska inledas under de närmaste
åren.
Utkastet till parkplan finns för påseende under
tiden 3.3–16.3.2021:
• på vår webbplats www.hel.fi/suunnitelmat
(under Gatu- och parkplaner)
• vid stadsmiljöns kundtjänst, Verkstadsgatan 8. Kolla aktuella öppettider på
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/
kontaktuppgifter-och-respons eller på
numret 09 310 22111.
Respons på utkasten: senast den 16 mars 2021.
Mer information: Jere Saarikko, projektdirektör,
tfn 09 310 39857, jere.saarikko@hel.fi

Matti Välimäki aloitti Ruoholahden
kauppakeskuksen K-Raudassa
kauppiaana joulukuussa 2020.

TÖISSÄ: Ksenija Kajava
HOTELLI CLARIONIN vuorovastaavan työ on
monipuolista, Ksenija Kajava kertoo.
”Parasta työssä on, että päivät eivät ole
koskaan samanlaisia. Ei ole tylsiä päiviä. Tässä
pitää nopeasti reagoida, jos tulee joku ongelma
vastaan. Pitää olla ongelmanratkaisukykyä.”
Kajava aloitti Clarionilla vastaanottovirkailijana, ja ensimmäisen vuoden jälkeen hän sai
paikan vastaanoton vuorovastaavana.
”Vastaanoton perustehtävien lisäksi teen
teen kaikki työvuorolistat, tilitykset, laskutukset,
komissiolaskut ja perehdyttämiset.”
Helmikuussa 29 vuotta täyttävä Kajava
valmistui restonomiksi Haaga-Heliasta vuonna
2016.
Kajava kertoo, että Clarionissa on viikolla
melko rauhallista, kun liikemiehet eivät koronasyistä juuri matkustele.
”Viikonloppuisin on ihan hyvin porukkaa.
Kun ei muualle pääse, niin ihmiset tulevat tänne,
kun meillä on kuuluisa uima-allas ja Sky Room
-baari.”
Ksenija Kajava on työskennellyt
Clarion Jätkäsaaressa vuodesta 2016
eli hotellin avaamisesta lähtien.

Helmikuu 2021

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Lumimaalausta
ja pulkka
kurlinkia
VUOSI ON LÄHTENY LIUKUMAAN Leikkipuistossa vauhdikkaasti. Avoimessa varhaiskasvatuksessa on aamupäivisin harjoitettu lumimaalausta, pulkkakurlinkia ja luettu yhdessä satua.
Muistuttaisimme seuraamaan pihapuuhien
viikko-ohjelmaa leikkipuiston Facebook-sivustolta. Talvinen ohjelma jatkuu ja lopputalvi on
täynnä hauskoja aamutuokioita joka arkiaamu.
Leikkitoiminnan kerholaisten kanssa on laskettu pulkkamäessä, tehty lumikakkuja ja retkiä.
Touhuissa on pysytty lämpiminä ja talven pakkasen puremat pysäytetty villalapasilla, myssyillä ja tossuilla.
Kerholaisten toiminta jatkuu kevääseen
saakka ja ryhmän henki lämpenee auringon säteiden tuoman lämmön myötä.
Koululaisten kanssa on leikitty pelimaailmasta innoitettuja leikkejä, otettu pulkkakisoja
ja leikitty perinteikästä hippaleikkiä. Pulkkamäessä laskeminen on ollut koululaisten mielekästä puuhaa ja lumen paljous on mahdollistanut
myös monenlaiset muutkin lumileikit, kuten rakentelut ja kakkuleikit. Puiston iltapäivässä on
näkynytkin kokonainen viileän makuinen lumileipomo. Jopas jotakin! Leikkejä jatketaan iltapäivisin tarmokkaasti ja nautitaan lopputalvesta!
OLEMME LEIKKIPUISTOTOIMINNASSA myös
aloittaneet vauvaperhetoiminnan ohjaamisen

verkossa. Kuten vauvaperhetoimintakin, niin
myös leikkipuiston etävauvaperhetoiminta on
jatkoa neuvolan perhevalmennukselle ja suunnattu helsinkiläisille vauvaperheille.
Vauvaperhetoiminnassa on kolme aihetta, joista keskustellaan yhdessä etäyhteydellä
Teamsin välityksellä.
Jokaiselle kerralle ilmoittaudutaan erikseen
joko sähköpostitse tai tekstiviestitse. Ilmoittautuessa kerrot sähköpostiosoitteesi, ja sinulle lähetetään Teams-liittymislinkki sähköpostiisi. Osallistujamäärä on rajattu.
Lisää tietoa saa osoitteessa https://www.hel.fi//
vauvaperhetoiminta
KOULULAISTEN TALVILOMAVIIKKOA vietetään
viikolla 8 eli 22.2.2021 (ma) - 26.2.2021 (pe). Ruoholahden leikkipuisto on tänä vuonna tämän
viikon ajan suljettuna.
Osa leikkipuistoista järjestää kuitenkin koululaisille päiväleirejä ja retkiä. Leikkipuisto Taivallahti Töölössä järjestää talvileiritoimintaa.
Ohjelma on maksutonta.
Koululaiset ovat vakuutettuja leikkipuistoalueella ja retkillä. Koululaisen turvallisuuden
kannalta on tärkeää, että leikkipuiston ohjaajilla
on lapsen huoltajan yhteystiedot sekä tieto lapsen tulo- ja lähtöajoista.
Talvilomaviikolla leikkipuistoissa ja perhetaloissa järjestetään myös Pienten Puuhia alle kouluikäisille lapsille perheineen. Löydät
tarjontamme Helsingin kaupungin tapahtumakalenterista
tai puistojen Facebook sivustoilta.
Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin mainita.
Pienten
puuhia
järjestävät
muun
muassa
Pidätämme
oikeudet
muutoksiin.
Kaikki
konsertitleikkipuistot
Lahnalahti ja Loru.
verkkosivuillamme:
Iloista talven jatkoa!
Puiston väki

Sovi ohjaajien kanssa kävely –
nuorisotalo pysyy vielä kiinni

Kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti

to 18.2. klo 16–18
to 25.2. klo 16–18

S-Market Lauttasaari
kokoKORONATIEDOTE:
aikataulu:
LUE
saaristolaakarit.fi
istolaakar
www.saaristolaakarit.fi
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helposti esimerkiksi nuorisotalon ikkunasta.
Suunnittelemme täydellä tohinalla tulevaa
kesää ja syksyä. Kesällä tilanteen salliessa alueellamme tapahtuu paljon kaikkea kivaa kesätoimintaa nuorille, josta tiedotamme myöhemmin.
Nuorten osallistavasta budjetista RuutiBudjetista alueemme on saanut rahoituksen kaksille eri nuorille suunnatuille festivaaleille, jotka
on tarkoitus järjestää kuluvan vuoden aikana.
Toisen teemana on Itämeri ja sen suojelu, toisen
puolestaan hyvä mieli ja vertaistuki.
Lisäksi RuutiBudjetista on saatu rahaa erilaisten luontoretkien järjestämiseen yhdessä
nuorten kanssa. Tuleva vuosi lupaileekin nuorille paljon mukavaa tekemistä. Lisätietoa RuutiBudjetista saa osoitteessa ruutibudjetti.hel.fi
Nutan väki

l Kanava-palstan ilmoitusten hinta on 2,00 euroa palstamillimetriltä (sis. alv). ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

Lasten
influenssarokote
NENÄSUMUTE

Myös
PNEUMO KOKKIrokote

23.2.-23.3.
2021
opintopolku.fi

HAKU 6.-11.5.2021

Musiikkileikkikouluun
ilmoittautuminen
28.4.-5.5.2021

Valmentava opetus
Nuorten laulukoulu
Musiikin perus- ja syventävät
opinnot (musiikkio pisto)

Ruoholahdentori 6
100 m Ruoholahden metroasemalta

LUE LISÄÄ: konservatorio.fi

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

HYVÄN TOIVON
KAPPELI

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

Kanava

Hae
koulutukseen

Helsingin Konservatorion toisen
asteen ammatillisesta perus
koulutuksesta valmistut
klassisen musiikin muusikoksi.

@helsinginkonservatorio

NUORISOTALO
KORALLI

NUORISOTALON OVET PYSYVÄT edelleen kiinni, vaikka pääkaupunkiseudulla on avattu tiloja
nuorten harrastustoimintaa varten.
Ikävä kyllä harrastustoiminta ei tässä tilanteessa kata nuorisotalojen avointa toimintaa,
jonka takia nuorisotalolle ei vielä pääse. Toivomme, että pian voimme palata talon vanhaan
tuttuun rutiiniin. Sitä odotellessa ohjaajamme
liikkuvat alueella varustettuina Nuoriso-ohjaajaliiveillä, joista ohjaajat ovat tunnistettavissa.
Tutut ohjaajat tavoittaa myös sosiaalisesta mediasta, Discordista #RuohisDiscord, ja puhelimen päästä. Nuoret voivat sopia ohjaajien
kanssa kaverikävelyitä, joiden aikana voi jutella
ohjaajan kanssa ja samalla saada raitista ilmaa.
Yhteydenoton voi tehdä vaikka Instagramissa
tai tekstiviestillä, ohjaajien yhteystiedot löytyvät

Musiikki
ammatiksi

OMPELIMO ATELIER 18 % 044 0880 518
w w w. o m p e l i m o 1 8 . f i

Laivapojankatu 3

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki
puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

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

Uusimman työntekijän
terveiset kappelilta
OLEN MARI KANERVA, Tuomiokirkkoseurakunnan pappi kymmenettä vuotta. Teen työtä
erityisesti lasten ja perheiden kanssa. On upeaa, että alueella on paljon lapsiperheitä, ja iloitsen yhteistyöstämme. Toivon, että Jätkäsaaressa
ja Ruoholahdessa asuvat tulevat minulle suurin
joukoin tutuksi!
Olen 7- ja 9-vuotiaden lasten äiti ja Taatelikoiran emäntä. Asumme itäisessä Helsingissä.
Olen puunhalaaja ja eläinten oikeuksien puolustaja. Rakastan saarnaamista ja kirjoittamista ja enkeleitä, sekä dekkareita, treenaamista ja

Kappelissa
tapahtuu
Koronarajoitusten vuoksi
kokoava toimintamme on
tauolla ainakin helmikuun
loppuun asti. Katso ajantasainen tieto facebook.com/hyvantoivonkappeli
Julkaisemme kappelin Facebookissa ja Instagramissa meditatiivisia rukoushetkiä, videoita
ja mietelmiä. Kerran kuussa
pyritään myös striimaamaan

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

teatterin tekemistä. Teen mitä ehdin.
Sinulle, lukijani toivon tässä ajassa lämmintä lujuutta, viisasta voimaa ja valoisaa toivoa.
Toivottavasti koronarajoitusten poistuttua tapaamme kappelin tapahtumissa, jumalanpalveluksissa ja kerhoissa!
Otathan joka tapauksessa rohkeasti minuun
yhteyttä, jos tarvis. Tavataanhan toisemme vielä kasvotusten.
Mari Kanerva
seurakuntapastori
mari.kanerva@evl.fi, puh 09 2340 6168

jumalanpalvelus ja viettämään
lyhyitä Vartin messuja.
Jos toivot keskustelua tai
huolten jakamista, ole yhteydessä kappalainen Hannuun, 050
5121820, hannu.varkki@evl.fi
tai diakoniatyöntekijä Eijaan, 02
2340 6202, eija.hoikkala@evl.
fi. Seurakuntamme työntekijä tai
seurakuntalainen soittaa sinulle.
Keskusteluapua myös joka päivä
klo 9–21 tuomiokirkkoseurakunnan numerossa 09 2340 6102 ja
kirkon Palvelevassa Puhelimessa
joka ilta klo 18–24 numerossa
0400 221180.

Iso Korva -keskusteluryhmässä
jaetaan elämän pieniä, isoja ja
kipeitä kysymyksiä kerran kuussa
keskiviikkoisin klo 18 10.3.,
14.4. ja 12.5. Ryhmä kokoontuu
rajoitusten aikana verkossa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: mirja.
vallisaari@gmail.com.
Facebookissa Toivon aarteet -sivulla julkaistaan videoita lapsille
ja perheille.
Syksyn saarnoja ja kesän Sanat
ja Henki -keskustelusarjaa voi
kuunnella Spreaker-palvelussa
Hyvän toivon kappeli -kanavalla.
Kappeli on auki hiljentymistä
varten ma ja to klo 16–19.
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TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
>

Taidemaalariliiton Teosvälitys 13.-21.3.
(verkossa 15.2.-30.4.)

PURISTAMO
>

Ornamon Teosmyynti 13.-21.3.

KÄYTÄVÄGALLERIA
>

Spectaculum 28.2. asti

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS
>

Ääneen – äänitaiteen kuukausi 28.2. asti

STUDIO LÀ-BAS
>

Là-bas–> Magnus Strandberg 28.2. asti

KAMERASEURA GALLERIA WEST
>

Polkuja 3.3. asti

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO, TEATTERIMUSEO,
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>

Suomen valokuvataiteen museo, Teatterimuseo sekä
Hotelli- ja ravintolamuseo ovat suljettuina 28.2.2021 asti

STOA MARIAPASSIO
>

Marja Paasio: Perhosia ja kukkasia IV 30.4. asti

Lue lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

PERFORMANCESIRKUS TÄYTTÄÄ
25 VUOTTA
Kaapelitehtaalla toimiva PerformanceSirkus viettää
aprillipäivänä 1.4.2021 25-vuotissyntymäpäiväänsä.
Juhlavuoden kunniaksi luvassa on uusia esityksiä,
osallistavia taidetyöpajoja, vierailuesityksiä ympäri
Suomen sekä monipuolisesti erilaisia projekteja ja
yhteistyökuvioita.
Vaikka vuosi 2021 ei alkanut suunnitelmien mukaisesti, ja
esityksiä jouduttiin perumaan jo alkuvuodesta, on juhlavuodelle paljon ideoita ja suunnitelmia vielä tiedossa.
PerformanceSirkus perustettiin vuonna 1996 Vesa-Petteri
Asikaisen toimesta. Jo lähes 25 vuoden ajan vapaa ammattiteatteriryhmä on toteuttanut ainutlaatuista, monitaiteellista
teatteritoimintaa tanssiteatterin, draamateatterin, sirkusteatterin, lastenteatterin ja sirkusesitysten muodossa.
Ammattiteatteriryhmän esityksiä on voinut nähdä kulttuuritaloissa, päiväkodeissa, festivaaleilla, kaupunkitapahtumissa ja erilaisissa juhlatilaisuuksissa.
PerformanceSirkuksen tavoitteena on ollut esiintyä kenelle tahansa, missä tahansa. Teatteriryhmän vahvuutena on
ollutkin sekä aikuisille että lapsille toteutettavat ohjelma- ja
esityskokonaisuudet. Kuten kenellä tahansa pitkään toimineella vapaalla ammattiteatteriryhmällä, vuosiin on mahtunut myös haasteita ja oppimisia, mutta ennen kaikkea
matkaa ovat siivittäneet ainutlaatuiset kohtaamiset ja rikastuttavat elämykset.
Matka on siis ollut pitkä ja antoisa ja onneksemme myös
vuodelle 2021 on paljon suunnitelmia. Tulevien esitysten
tarkkoja päivämääriä on tässä vaiheessa haastavaa kertoa
poikkeustilanteen vuoksi, mutta esitysten tarkat päivämäärät
ilmoitetaan PerformanceSirkuksen nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa niin nopeasti kuin mahdollista.
PerformanceSirkus / Lordi Byron

—————
TALLBERGINKATU 1, HELSINKI
KAAPELITEHDAS.FI
Huom. Koronarajoitusten takia tapahtumiin
saattaa tulla muutoksia tai ne voidaan perua
kokonaan. Tarkista aikataulut tapahtumanjärjestäjän omilta verkkosivuilta tai sosiaalisen median
kanavista.

PerformanceSirkuksen esityksiä,
tapahtumia ja projekteja 2021

Helmikuu 2021

www.performancesirkus.fi
@performancesirkus

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Kai Kuusisto/Tero Saarinen Company

Third Practice tuo barokkimusiikin nykypäivään,
kuvassa Jenna Broas.

Tanssiryhmä Tero Saarinen Company yhdistää uutuusteoksessaan voimansa Helsingin Barokkiorkesterin kanssa. Moniaistisen elämyksellisistä kokonaistaideteoksistaan tunnetun Tero Saarisen tuore
teos risteyttää barokkimusiikin ja nykytanssin.
Third Practice -nimeä kantava koreografia tuo uusia ulottuvuuksia oopperan radikaalina kehittäjänä tunnetun Claudio
Monteverdin musiikkiin.
Säveltäjän vallankumoukselliset, pakahduttavan kauniit
madrigaalit lihallistuvat näyttämölle tenori Topi Lehtipuun,
virtuaalisopraano Núria Rialin sekä Tero Saarinen Companyn tanssijoiden ja Aapo Häkkisen johtaman Helsingin
Barokkiorkesterin taiturillisena tulkintana.
Teos kantaesitettiin kansainvälisenä yhteistuotantona
Cremonan Monteverdi-festivaalilla Italiassa 2019, mutta sen
Helsingin ensi-iltaa on jouduttu odottamaan. Viime vuonna
sesonki peruuntui koronatilanteen vuoksi.
Tällä hetkellä jännitetään AVI:n seuraavia määräyksiä,
jotka määrittelevät maaliskuun alkuun kesältä 2020 siirtyneiden Kansallisoopperan Alminsalin esitysten kohtalon.
Mikäli esitykset joudutaan tälläkin kertaa perumaan, teos
pyritään saattamaan yleisön saataville verkkoon striimattuna vielä tänä keväänä.
“Hienostunut --- barokki muuntautuu nykytaiteeksi”
- LA PROVINCIA DI CREMONA
”Tanssin ja musiikin kunnianhimoinen liitto.
--- Unohtumattomia hetkiä”
- HELSINGIN SANOMAT
”Kokonaisvaltainen taideteos --- taianomaista”
- HUFVUDSTADSBLADET
”Yhtä aikaa 1600-luvulla, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa
--- Topi Lehtipuun ilmaisun kokonaisvaltaisuus vangitsi”
- RONDO
www.terosaarinen.com

ILMOITUS

MISSÄ
TEATTERI
TANSSITTAA
SIRKUSTA

- Tomi Pulkkinen trio: Lähteeni – Tomi Pulkkinen trion
lauluja Runebergin runoihin
- Särkyneiden sydänten satama – monitaiteellinen
monologiesitys
- PerformanceSirkuksen 25-vuotisjuhla
- Runoja- ja lauluja rakkaudesta - PerformanceSirkus
juhlistaa 25-vuotista taivaltaan rakkauden sanomalla
- White Paper Suited Man – yhteistyössä unkarilaisen
Rita Góbi Dance Companyn kanssa
- Cornelis Vreeswijk -ilta - kunnianosoitus trubaduurille,
lauluntekijälle ja runoilijalle
- Taidetyöpaja- ja esityshankkeet erityisryhmille,
ikääntyneille ja nuorille

KOREOGRAFI
TERO SAARISELTA
MONTEVERDITULKINTA
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SUORAAN TEHTAALTA
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Vuoden 2020 tehtaiden varastoerien raju
PETAUSPATJOJA

RAJUIN
HINNOIN!
T
PATJA
S
U
A
T
alk.
PE

16 €

N
U
U
P
P
LO

I
T
N
Y
Y
M
18

RAJUIN
HINNOIN!

021
2
.
2
.
7
2
.–

JÄ
SÄNKY alk.

100 €
MOOTTORISÄNKYJÄ

RAJUIN
HINNOIN!

Uutuus m

alli meillä

a
attaa tull
Ny t kann n tarjous!
ä
py y tämä

TA
T U L E J A TOI MSE I L TÄ
T U R VA L L I S E S

Tue kotimais

ta työtä!

LUOTETTAVAA
KOTIMAISTA
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Valmistusta suurella
ammattitaidolla
vuodesta 1986.
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SÄNKYJÄ & SOFFIA
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sunnuntaisin kiinni

sankysoffavarasto@gmail.com
Puh. 0400 666226 / sankysoffavarasto.com
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Aukioloajat:
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