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KUUKAUDEN LUKU

Sähköpotkulautailua

S

aan soiton huolestuneelta asukkaalta
kanavan varrelta. Hän kertoo todistavansa parvekkeeltaan, kuinka ravintola Poijun tienoilla sattuu läheltä piti -tilanteita sähköpotkulaidoilla joka
päivä. Montaa muutakin kaupunkilaista huolestuttaa kaahailukulttuuri. Itsekin olen sähköpotkukaahailua havainnut.
Istahdan kesäkuisena arki-iltana tunniksi
tarkkailemaan sähköpotkulautaliikennettä.
TARKKAILUPISTE 1
Ravintola Poijun terassi
KELLO 17.18 noin 25-vuotias pariskunta saman
laudan päällä, mies ohjaa, nainen pitelee miehestä kiinni, reipas vauhti.
17.19 noin 20-vuotias mies, reipas vauhti.
17.20 noin 30-vuotias nainen, päässä kypärä,
varovainen vauhti.
17.22 noin 20-vuotias mies tulee metrolta ja kääntyy sillan jälkeen vasemmalle, rauhallinen vauhti.
17.25 noin 25-vuotias mies matkalla Jätkäsaaresta metron suuntaan.
17.28 alle 30-vuotias mies Jätkäsaaren suunnasta miltei pysähtyy ja kurkistaa Poiju-ravintolan kulman taakse ennen kuin lisää vauhtia.
17.34 noin 30-vuotias mies ajaa metrolle päin.
17.34 kaksi noin 20-vuotiasta naista saman
sähköpotkulaudan kyydissä, soittavat potkulaudan soittokelloa keskelle risteystä juttelemaan pysähtyneille kolmelle miehelle, ja kiertävät heidät matkalla metroaseman suuntaan.
17.44 nuori pariskunta samalla laudalla ajaa
metroasemalta sillan yli ja sen jälkeen vasemmalle. Mies seisoo laudan takana ja toimii ohjaajana, kädet kulkevat naisen kainaloiden alta
ohjaustangolle.

ja hänen perässä omalla laudallaan yli 20-vuotias mies.
17.58 arviolta 13-vuotias poika tulee sillan yli
metrolle päin, nykäisee laudan etupyörän ylös
ehkä metrin matkalla tullessaan sillalta jääätelökojun kohdille. Tässä on pienet ainekset vaaratilanteelle. Jäätelökioski rajottaa näkyvyyttä kanavanvarren polkupyöräsuoralle. Kioskin
edessä on asiakkaita ja vauhti on aika reipas.
Kehenkään ei kuitenkaan satu.
17.58 poika ajaa, tyttö kyydissä, suuntana metro. Molemmat ehkä nipin napin täysi-ikäisiä.
18.00 noin 40-vuotias mies metrolta sillan yli.
18.01 noin 20-vuotias mies metrolta sillan yli.
18.02 joku Lauttasaaresta keskustaan (tuntomerkit unohtui kirjata).
18.05 noin 20-vuotias henkilö keskustan suunnalta metrolle.
18.07 mies ja nainen noin 40-vuotiaita, keskuststa Lauttasaaren suuntaan, molemmat
omilla laudoillaan.
18.07 noin 30-vuotias henkilö metrolta sillan yli.
18.11 noin 30-vuotias nainen keskustasta Lauttasaaren suuntaan.
18.13 arviolta 25-vuotias mies metrolta keskustan suuntaan.
18.17 alle 30-vuotias mies metrolta sillan yli.
KELLO 18.19 tarkkailu päättyy. Yhteensä tunnissa 31 henkilöä liikkui 27 sähköpotkulaudalla
Jaalasilta-kävelysillan liepeillä.

TARKKAILUPISTE 2:
Ruoholahden tori
17.52 noin 20-vuotias poika metroasemalta sillan yli.
17.53 noin 30-vuotias nainen metrolta sillan yli.
17.55 alle 40-vuotias nainen keskustasta Lauttasaareen päin.
17.55 kaksi nuorta miestä omilla laudoilla Jätkäsaaresta metroaseman suuntaan.
17.57 noin 15-vuotias poika metrolta sillan yli
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Jätkäsaari–Ruoholahden oma taksi
Premium-palvelu ilman lisähintaa
Turvallisesti ja ammattitaidolla

% 041 318 5858
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taksi@karhunkorpi.fi

Yrittäjyys,
ympäristö,
lähimmäiset
– päätöksiä
lähellä sinua.
Ulla Leppäkoski-Juvonen

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti ilmestyy
kerran kuussa. Se on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumaton
aluejulkaisu. Lehti noudattaa
hyviä journalistisia tapoja.
PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.

ottelua

Määrä otteluita, jotka Suomen jalkapallomaajoukkue
eli huuhkajat ainakin pelaa ensimmäisissä
Euroopanmestaruuskisoissaan ikinä.
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KORISTA. Ilmainen koripalloon tutustu
minen lapsille vanhempineen 10. 6. vih
reän kentän laidalla (Messitytönkuja 3).
Kello 17–17.45 koripalloilevat vuonna
2012 ja sitä aiemmin syntyneet. Kello
18–18.45 on 2011 syntyneiden ja sitä
vanhempien vuoro. Ilmoittaudu tekstaril
la puh. 040 5603952/Veli-Pekka.

ABSTRAKTIN RAJA. Kuinka pitkälle
maalauksen voi riisua, ennen kuin teos
on abstrakti? Aaron Hermusen teoksissa
liikutaan puoliabstrakteissa maisema
maalauksissa. Vuonna 1977 syntyneen
Hermusen Emerald Green -näyttely
on Galleria Pirkko-Liisa Topeliuksessa
Hietalahdenrannassa 20.6. asti.

JAKELUALUE
Ruoholahti (00180)
Jätkäsaari (00220)
Lauttasaari (00200 ja 00210)
Hernesaari, Munkkisaari ja Eira (00150)
Punavuori (00120)
NOUTOPISTEET
Kauppakeskus Ruoholahti, Jätkäsaaren
kirjasto, Ruoholahden metroaseman ja
Välimerenkadun R-kioskit, Jätkäsaaren
K-Market, Jätkäsaaren Alepa.
JAKELU
Posti Oy (Jakelupalaute p. 0100 85160)
PÄÄTOIMITTAJA
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399
TOIMITTAJAT
Milla Palkoaho
Pipsa Sinkko-Westerholm
KUSTANTAJA 		
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7
ILMOITUSMYYNTI/AINEISTOT
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

PUISTORUOKAILU. Ruoholahden
leikkipuistossa saa taas aterioita.
Ruokailu on maksuton ja sitä tarjotaan
kaikille alle 16-vuotiaille arkisin kello
12. Mukaan oma lusikka tai haaruk
ka ja juomapullo. Omaa lautasta ei
käytetä, vaan ruoka annostellaan
pahvilautasille.

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

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

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi
Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman
lupaa on kielletty. Lehden vastuu
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

ISSN 1458-6371

Jätkäsaari–
Ruoholahti
somessa

Instagram 633 seuraajaa
@jatksaariruoholahti

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

Twitter 118 seuraajaa
@Rsanomat

Facebook 1316 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

Kiinteistösi parhaaksi jo vuodesta 2008

LÄHIALUEEN
KUNTAVAALIEHDOKAS 2021
BALAN PILLAI
WWW.BALANPILLAI.FI
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Nyt kovavaha alk. 99€ (ovh. 145€)
HTC Carwash
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki

Varaukset: 050 377 1700
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Uusi paikallinen
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PESTONE.FI
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Puh. 040 8488 991
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Lounas

Nepalese Cuisine

Hyvän tuulen
fest järjestetään
elokuun lopussa
Itse kasvatettu maistuu paremmalta. Tiina Mehto-Vaittinen ja seitsemänvuotias Lilja Vaittinen
kasvattavat laatikkossaan muun muassa minttua Jätkäsaaren Välimerenkadulla.

Sissiviljelylaatikoissa
kasvaa mansikoita
ja mangoldia
Välimerenkadun tyhjälle tontille
viime kesänä ilmestyneet
viljelylaatikot tarjoavat alueen
asukkaille mahdollisuuden
kasvattaa jätkäsaarelaista ruokaa.
”Haluamme ilahduttaa ohikulkijoita
ja elävöittää kaupunkia”, Tiina
Mehto-Vaittinen kertoo.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”M

aistas tätä minttua, se maistuu ihan
purkalle”, Tiina Mehto-Vaittinen
kehottaa 7-vuotiaista Lilja Vaittista.
Äiti ja tytär ovat päivittäisellä
käynnillään Välimerenkadun laatikkoviljelmällä.
”Meidän laatikon nimi on Kismet. Sama nimi
kuin meidän kissalla”, Lilja Vaittinen kertoo.
Äiti Mehto-Vaittisen mukaan viljelemään
päätettiin tulla heti, kun he viime kesänä bongasivat paikalta ensimmäiset laatikot.
”Olen vuosia haaveillut palstaviljelystä ja
siirtolapuutarhamökistä. Tämä lievittää kaipuuta.”
Mehto-Vaittinen, kuten sadat muut, on ollut
pitkään jonossa Lapinlahden palstoille.
”Tänne pääsin viljelemään heti ja vastaanotto oli erittäin ystävällinen. Tuli vahva yhteisöllisyyden tunne.”

Kesä-heinäkuu 2021

PAIKKA WÜRTHIN TALON viereisellä tontilla on
osoittautunut hyväksi. Rokkiparkin huoltorakennuksen ja toisen tiilirakennuksen väliin jäävä tila on aurinkoinen ja tuulelta suojassa. Viljelijät ovat hankkineet lisää laatikoita ja nyt niitä on
jo yli 30. Linkolan mukaan paikalle mahtuu vielä muutama laatikko lisää. Omassa laatikossaan
hän viljelee muun muassa pinaattia, mangoldia
ja lehtifenkolia.
”Kasvatan vihanneksia, joita ei yleensä saa
kaupoista kotimaisina. Ja joista saa nopeasti satoa”, Linkola kertoo.
Mehto-Vaittisen laatikossa kasvaa mansikoita, kesäkurpitsaa, yrttejä ja kukkia.
”Sellaisia kasveja, joita on kiva napsia suuhunsa ja mukaansa ohikulkumatkalla. Ja joista
on silmäniloa muillekin alueen ihmisille.”
Koska laatikot ja kasvit ovat viljelijöiden
omia, kuuluu myös sato heille. Tämä ei ole ollut
kaikille selvää.
”Viime kesänä vorojen matkaan lähti ainakin
useampi kesäkurpitsa”, Linkola harmittelee.
Yksi laatikoista on yhteinen, josta satoa voi
korjata kuka tahansa. Yhteislaatikon tunnistaa
kyljessä lukevista teksteistä Community Box ja
Shared Box.

alk.10,20€
Keittiö sulkeutuu
puoli tuntia
aiemmin.

10% alennus
Take away -tarjous koskee à la carte
-annoksia nro 15–73. Voimassa 11.7. asti.

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

Take
away

Hae itse tai tilaa
Woltin ja Foodoran
kautta

vastuullista ruokaa
Jätkäsaaressa
vuodesta 2015
Tyynenmerenkatu 5
www.mountkailash.fi

Miksi etelä-helsinkiläisen
kannattaa äänestää
Nazzareno Sifo valtuustoon?


      
  
   
            



VÄLIMERENKADUN viljelypaikan tulevaisuus
ei ole viljelijöiden tiedossa. Viereen tulee muun
muassa Jätkäsaaren terassitalokorttelit, ja siihen
liittyen kaupunki suunnittelee liikennejärjestelyjä uusiksi viljelypaikan tienoilla.
”Kaupunki on vuokrannut tontin yhtiölle, joka rakentaa siihen asuintalon. Aikataulusta ei
ole tietoa”, Linkola kertoo.
”Olisi mahtavaa, jos jatkossa alueella olisi
kasvulaatikoita eri paikoissa. Esimerkiksi Hyväntoivonpuistossa, Würthin tontin laidoilla ja Ruoholahden torilla”, Mehto-Vaittinen ideoi.
Linkolan mukaan kaupunki teoriassa haluaa suosia kaupunkikuvaa elävöittävää toimintaa,
mutta ei ole kovin aktiivinen sen edistämisessä.
”Viljelytoiminnalle pitäisi osoittaa paikat jo
alueiden suunnitteluvaiheessa. Voisimme maksaa vuokraa kunnollisesta paikasta, johon voisimme saada esimerkiksi veden.”
Nyt vesi kasveille pitää kantaa kotoa. Tai toivoa sateista säätä.
”Keräämme sadevettä astioihin. Kesälomareissuja varten pitää varmaankin suunnitella
kastelujärjestelmä”, Mehto-Vaittinen sanoo.
Laatikkoviljelystä kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Lilli Linkolaan. Hänet tavoittaa sähköpostista timanttililli@gmail.com

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

PAIKALLINEN AKTIIVI JA YRITTÄJÄ 
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ILMOITUS

LAATIKKOVILJEYTOIMINNAN taustalla on
vuonna 1995 perustetun ympäristöjärjestö Dodo
ry:n Berry Guerilla -työryhmä. Sen toiminta-ajatukseen kuuluu hyötykasvien viljely kaupunkitilassa yhteissatoperiaatteella. Tänä kesäkautena
Jätkäsaaren koordinaattorina toimii paikallinen
asukas Lilli Linkola.
”Viljelemään tullakseen ei tarvitse olla Dodon jäsen. Tämä on kaikille avointa toimintaa”,
Linkola kertoo.
Hän oli mukana kesällä 2020 aloittamassa
viljelyä Jätkäsaaressa.
”Saimme Kaapelitehtaan katolla olleet lavakaulukset, kun ne olivat lähdössä remontin alta
roskikseen. Se toimi alkusysäyksenä.”
Viljelypaikaksi valikoitui ensin läheinen
Saukonlaituri.
”Helsingin kaupunki sanoi kuitenkin, ettei
paikka ollut hyvä. Siirsimme laatikot nykyiselle
paikalleen, joka valikoitui sattumalta.”
Kestävän kehityksen asiantuntijana toimivalle Linkolalle viljeleminen on tärkeää.
”Lajirikkaus hupenee luonnossa ja kaupallisesti viljeltävissä lajikkeissa koko ajan. Viljele-

mällä harvinaisempia lajikkeita voin vaikuttaa
geenivarantojen säilymiseen. Lisäksi tiedän mistä ruoka tulee ja mitä kasvattamiseen on käytetty.”

JÄTKÄSAARELAISTEN ENSIMMÄINEN ikioma
juhla, Hyvän tuulen fest, järjestetään lauantaina
28. elokuuta 2021. Paikkana on Hyväntoivonpuisto, Jätkäsaaren liikuntapuisto ja Jätkäsaaren koulun lähistö. Tapahtuma tarjoaa saaren pienille ja
isoille asukkaille hauskaa ohjelmaa, makunautintoja ja kohtaamisia naapureiden kanssa.
Kaksi kertaa koronan takia siirretyn juhlan
valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Viranomaisten koronaohjeistus huomioidaan järjestelyissä
tarkasti, järjestäjät kertovat.
“Olemme kontaktoineet jo aiemmin mukaan
ilmoittautuneita kumppaneita ja uusia Jätkäsaaren toimijoita, ja vastaanotto on ollut myönteinen”, Marko Järvelin kumppanitiimistä kertoo.
Viestintätiimiin kuuluva Katja Alaja kannustaa, että paikallisista vapaaehtoisista koostuvaan
järjestäjätiimiin voi tulla mukaan nyt tai tapahtuman lähestyessä.
Paras tapa seurata Hyvän tuulen festin valmisteluja ja ohjelmaa on Facebook-sivu (facebook.com/
hyvantuulenfest). Nettisivut avautuvat myöhemmin. Ohjelma täsmentyy kesäkuussa 2021.
Jos haluat kumppaniksi tapahtumaan, laita viestiä viimeistään 20. kesäkuuta osoitteeseen
hyvantuulenfest@gmail.com
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Ma–pe
10.30–21
la–su
12–21

Juhannus lähihotellissa ja muita
KUVAT: MILLA PALKOAHO

Jätkäsaari-Ruoholahti-lehti jalkautui
paikallisten pariin aurinkoisena
kevätlauantaina. Kesään suhtauduttiin
hyvillä mielin: vaikka moni haaveileekin
ulkomaanmatkoista, kaikille oli
tärkeää oli nauttia auringosta
ja Suomen kesän kauneudesta.
Milla Palkoaho

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

A

ri Ruuskasen ja Emilia Rislakin nelivuotiaat kaksoset Alma ja Alvin olivat
aurinkoisena lauantaipäivänä hieman
pettyneitä. Kaksikko olisi ollut jo valmis
uimaan, mutta uintiretket saavat vielä
hetken odottaa. Niitä on kuitenkin kesälle luvassa. Perheen lempiuimaranta löytyy läheltä Lauttasaaresta.
Tänä kesänä nelihenkinen perhe lomailee
heinäkuussa, ja silloin on uimisen lisäksi luvassa
ainakin jokavuotinen retki Korkeasaareen. Mahdolliset koronarajoitukset eivät suuresti haittaa,
sillä Emilia Rislakin mukaan he keksivät hyvin tekemistä myös kotikaupungissaan.
”Helsingissä pystyy tekemään niin paljon
asioita! Viime kesänä olisimme muuten viettäneet varmaan enemmän aikaa isovanhempien
kanssa ja juhlineet juhannusta mökillä kavereiden kanssa, mutta ne jäivät koronan vuoksi välistä.”
MÖKKIJUHANNUKSEN sijaan perhe vietti juhannuksen kotikulmilla hotelli Clarionissa.
”Harkitsimme sitä myös tälle juhannukselle, mutta kaikki isommat huoneet olivat jo
menneet. Muutama muukin on tainnut keksiä
saman idean!”

Emilia Rislakki, Ari Ruuskanen ja nelivuotiaat kaksoset Alma ja Alvin aikovat nauttia kesästä kotikulmilla. He suosittelevat
tutustumaan ainakin Saukonpaaden aurinkotuoleihin ja grillauspaikkaan, josta koko perhe on innostunut.

Jaakko Jalkanen
ja Antti Ruhanen

Tuula Luhtanen

KAUPPAMATKALLA Hyväntoivonpuistoon pysähtynyt Tuula Luhtanen nautti auringosta ja
kertoi, että sen suurempia suunnitelmia ei ole
tulevalle kesälle.
”Ei ole minkäänmoisia suunnitelmia! Odotetaan, mitä tuleman pitää.”
Viime vuonna Luhtanen oli juuri palannut
pidemmältä matkalta Espanjasta kun korona muutti arjen. Tänä syksynä olisi mahdollista ehkä taas palata Etelä-Eurooppaan. Kesällä
Luhtanen ei halua Espanjan kuumuuteen.
”Minä tykkään tästä alueesta ja olen täällä
päin asunut jo 20 vuotta.”
Vain kahviauton pysähdys lähipuistoon
puuttui – kahvia myyvän rekan ilmestyminen
katukuvaan on ilahduttanut Luhtasta paljon.
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KAVERUKSET Jaakko Jalkanen ja Antti Ruhanen
ovat molemmat samaa mieltä kesän parhaista aktiviteeteista: golf ja mökkeily.
Molemmat miehet pitävät näitä hyvinä harrastuksina korona-aikaan. Suuria ihmisjoukkoja
he välttelevät.
”Kesällä nautitaan hyvistä keleistä, kalastuksesta ja golfista”, iloitsee Jalkanen.
Viime kesänä lähes kaikki menot peruuntuivat, ja varovaisuutta aiotaan noudattaa tänäkin
vuonna.
”Kesä menee töissä ilman lomia, mutta viikonloppuisin suuntaan joko mökille tai golfaamaan.
Ilman koronaa olisin ehkä tehnyt lyhyen matkan
Suomen rajojen ulkopuolelle”, Ruhanen kertoo.
Ruhasta ei missään nimessä harmita vähäiset
lomat tai kotimaassa pysyminen: kaverusten mielestä Suomi on juuri nyt parhaimmillaan.

Kesä-heinäkuu 2021

a kesäsuunnitelmia

MAINOS

Hei, sinä
paikallinen
yrittäjä

Turkkilais
pariskunta
ei malttaisi
jättää väliin
Suomen kesää
CAGATAY ULUSOY ja Dilara Akcakoca pohtivat parhaillaan, missä viettää kesä 2021.
Turkkilainen pariskunta ei ole päässyt pitkään aikaan käymään kotimaassaan koronan
vuoksi, mutta he eivät malttaisi lähteä juuri
kesällä: silloin Suomi on molempien mielestä parhaimmillaan.
”Mietimme juuri, pitäisikö odottaa hieman matkustamista ja nauttia Suomen kesästä. Toisaalta emme ole nähneet perheitämme yli vuoteen.”
Mikäli kaksikko päättää viettää kesän
Helsingissä, on edessä asunnon metsästystä.
Pari etsii uutta kotia Espoon puolelta.
”Viihdymme täällä hyvin ja pidämme
etenkin hyvistä kävely-yhteyksistä Eiraan.
Asuntojen hinnat ovat kuitenkin nousseet
alueella, ja tarjontaa on vähän.”

Hanna ja Sofia Ek
SOFIA EKIN kesäsuunnitelmiin kuuluu ainakin
työntekoa ja ulkona oleilua. Kaksikolla oli kuitenkin yhteinen haave: päästä ulkomaille. Viime kesänä matkasuunnitelmat peruuntuivat.
Minne päin he matkustaisivat jos voisivat?
”Minne vain!” Hanna Ek nauraa.
Sofian toivekohde olisi Dubai. Pääasia olisi
päästä taas maailmalle.
Sofia Ekin kesäsuunnitelmiin kuuluu ainakin
työntekoa ja ulkona oleilua. Vinkkejä kesäksi kysyttäessä Sofia neuvoo vain nauttimaan kesästä.

LIITY LOUNAIS-HELSINGIN
YRITTÄJIEN JOUKKOON!
LOUNAIS-HELSINGIN Yrittäjiin
kuuluu 560 jäsentä Lautta
saaresta, Jätkäsaaresta,
Ruoholahdesta, Töölöstä
sekä Lehti ja Kuusisaaresta.
Yksinyrittäjiä meistä on yli puolet.
TARJOAMME jäsenillemme
useita palveluita, muun muassa
mentorointia ja neuvontaa.
Paikalliset tapahtumamme ovat
hyvä mahdollisuus tutustua
muihin yrittäjiin alueella.
LIITTYMINEN käy helpoiten
sivulla www.yrittajat.fi/liity.
Valitse lomakkeessa paikallis
yhdistykseksi Helsingin
Yrittäjät – LounaisHelsinki ry.

Cagatay Ulusoy ja Dilara Akcakoca kertoivat, että Turkissa on turisteille
vähemmän rajoituksia kuin paikallisille. He haluaisivat tavata perheensä pitkän
tauon jälkeen, vaikka toisaalta myös Suomen kesä houkuttelee.

Rafael Ladron de Guevara

Toni Peltoniemi

VICTORIA’S Cafe & Bakeryn tiskin takana touhuava Rafael Ladron de Guevara harmittelee, että
hän yleensä lomailee synnyinmaassaan Espanjassa juuri silloin kun Suomi on kauneimmillaan.
”Suomi on upea kesäisin, mutta yleensä silloin matkustan tapaamaan perhettä. Viime vuonna en rajoitusten takia päässyt reissaamaan ja se
oli todella kurjaa, sillä en nähnyt pitkään aikaan
Yhdysvalloissa asuvaa tytärtäni. Tänä vuonna
voimme toivottavasti viettää kesäloman yhdessä.”

TÄNÄ KESÄNÄ Toni Peltoniemi aikoo suunnata
vesille – kuten viimekin vuonna.
”Viime kesänä kävin Norjassa, mutta ilman
koronaa olisin matkustellut enemmän Suomen
ulkopuolelle.”
Nyt ohjelmassa on reissausta Suomessa, etenkin veneellä. Peltoniemi haaveilee pidemmästä
venematkasta, ehkä Ahvenanmaalle. Helsingissä
hän suosittelee poistumaan mantereelta lähisaarille tai saaristoristeilylle.

Atte Harjanne
kaupunginvaltuutettu,
kansanedustaja, DI
MAKSAJANA: ATTE HARJANNE

PAIKALLINEN ASIANTUNTIJA
PALVELUKSESSANNE
Asuntokauppa käy vilkkaana, eikä alkava kesäkään näytä hiljentävän
tahtia, päinvastoin. Nauti sinä kesästä ja lomaile rauhassa laiturin
nokassa! Me hoidamme asuntosi myynnin alusta loppuun Bo:n
raikkaan konseptin, sekä vahvan RUOHOLAHTI–JÄTKÄSAARIalueen tuntemuksemme ja asiakasverkostomme avulla.

Kutsu minut käymään, niin jutellaan lisää!
SUSANNE GERSTENMAIER
myyntijohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, partner
050 318 0132 | susanne@bo.fi

Kesä-heinäkuu 2021
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Aamun luontoretken saldoksi
34 lintulajia ja yksi kauris
”Tämä on keidas kivierämaassa.”
Lintuharrastajan mielestä
Lapinlahti on poikkeuksellisen
hieno alue keskellä Helsinkiä.

RAUNO HIETANEN

1

Havainnot, kuulo

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

K

unnellaan ensin. Viherpeippo, peippo, sinitiainen, talitiainen, satakieli,
harmaasieppo, mustarastas, varis.
Lintuharrastaja Mikko Kataja
luet
telee nopeaan tahtiin lajeja, joiden äänet kokenut korvapari poimii lintujen aamukonsertin seasta.
Kello on 5.50 toukokuun lopun aamuna.
Olemme Lapinlahdella, jota Kataja kuvailee lintujen keitaaksi kivierämaan keskellä. Se voi olla
keidas myös hölmistyneelle sorkkaeläimelle, kuten linturetken loppupuolella huomaamme.
VIEREISELTÄ LÄNSIVÄYLÄLTÄ kuuluu autojen
ääniä harvakseltaan. Kaupunki uinuu vielä.
Kuulohavaintoja tulee lisää:
”Räkättirastas, pajulintu, valkoposkihanhi.”
Ja sitten näköhavaintoja. Puolet kuulohavaituista linnuista löytyy nopeasti silmilläkin. Merenlahdelta löytyy kymmenkunta lajia lisää,
kun Kataja nostaa kiikarit silmilleen. Merimetso, naurulokki, harmaalokki, kalatiira, selkälokki ja silkkiuikku. Harmaahaikara ja meriharakka.
”Tuolla on nuolihaukka. Se on vähän yllättävä havainto”, Kataja sanoo kiikaroidessaan.
Kiikareita Katajalla onkin niin sanotusti
vaikka muille jakaa. Hän on ruoholahtelaisen,
kiikareihin ja kaukoputkiin erikoistuneen Foto
Fennica -liikkeen omistaja. Työ ja luontoharras-

Kanahaukka on ihan
erämaanlintu, mutta
tämä on oppinut kaupungin
tavoille. Täällä on oravia,
puluja ja rastaita, helppoa
saalista.”
Mikko Kataja
lintuharrastaja

RAUNO HIETANEN

Mikko Kataja kiikaroi Lapinlahden
lintuja. ”Merimetso, harmaahaikara,
meriharakka”, lintuharrastaja luettelee.

tus limyttyvät Katajan elämässä mukavasti toisiinsa.
KELOTTUNEEN PUUN latvassa istuskelee pitkään tikli. Se on hyvin värikäs lintu, ja helposti
tunnistettavakin punamustavalkoisen päänsä takia.
”Makean näköinen lintu”, Kataja sanoo.
Jätämme Länsiväylän viereiset kalliot ja jatkamme matkaa Lapinlahden rantoja myötäillen.
Kyhmyjoutsen-havainto kirjataan. Sadetta vähän ripsuttelee ja tuulikin on kohtalaista. Kataja epäilee, että muutama lajihavainto tulisi lisää,
jos keli olisi parempi.
Lahdenpoukaman puolella Lapinlahtea kanadanhanhi on saanut jo poikasensa, ja perhe
tepsuttelee kävelytiellä untuvikkoineen.
Hieman edessäpäin näemme rantakaislikossa pari silkkiuikun pesää vain parin metrin päässä rantakallion reunasta.
”Ne ovat tottuneet ihmisiin. Pesä on juuri sen
verran veden puolella, ettei kettu pääse sinne.”
Kataja katselee pesiä ja huolestuu hieman
siitä, miten lähellä vedenpintaa ne ovat.
”Jos vesi nousee tuosta vielä, niin pesät on
menetetty.
MYÖS KANAHAUKKA pesii Lapinlahdessa, Kataja kertoo.
”Sehän on ihan erämaanlintu, mutta tämä
on oppinut kaupungin tavoille. Täällä on oravia,
puluja ja rastaita, helppoa saalista.”
Katajan tietojen mukaan samalla kanahaukkayksilöllä on kolme pesää Lapinlahden ja viereisen hautausmaan alueella. Kaksi niistä on
varapesää, ja yhtä niistä se käyttää vuorollaan
pesimispesänä.
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≈

viherpeippo
peippo
sinitiainen
talitiainen
satakieli
harmaasieppo
mustarastas
varis
räkättirastas
pajulintu
valkoposkihanki

Havainnot, näkö
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merimetso
naurulokki
harmaalokki
mustarastas
harmaasieppo
viherpeippo
kalatiira
heinäsorsa
kalalokki
sepelkyyhky
tikli
selkälokki
nuolihaukka
silkkiuikku
harmaahaikara
valkoposkihanki
varpunen
haarapääsky
meriharakka

Lajit on listattu siinä järjestyksessä,
kun ne on havaittu. Havaintopisteiden 2–8
lajit ovat joko näkö- tai kuulohavaintoja.
Retki tehtiin 26.5. 2021 kello 5.45-6.45.

Kataja kertoo myös, että vilkkampina citykanivuosina Lapinlahti oli myös huuhkajan metsästysmaita.
”Huuhkajalla oli soidinpaikka Ruoholahdessa
Sitran talon katolla, ja nyt kuulemma Olympiastadionilla ja Suomenlinnassa.”
Puukiipijä hyppii puussa viljelypalstojen vieressä. Nimensä mukaisesti se tepastelee puunrunkoa ylös etsien ötököitä evääkseen. Maallikosta pikkulintu näyttää varpuselta, mutta
puukiipijän tunnistaa kokonaan valkoisesta ma-

Huuhkajien
avainpelaaja
on Ruoholahden
kasvatti

HUUHKAJAT eli Suomen jalkapallomaajoukkue
sai lempinimensä Olympiastadionilla pesineestä huuhkajasta (lat. bubo bubo). Huuhkaja keskeytti Suomi–Belgia-EM-karsintaottelun lähes
päivälleen 14 vuotta sitten eli kesäkuussa 2007
useiksi minuuteiksi. Huuhkaja kävi ensin kentän
keskialueen reunalla, sitten Belgian maalin yläriman päällä ja sitten vielä Suomen-maalin päällä. Istuskeli kaikessa rauhassa.
Huuhkajan puuttuessa peliin stadionilla, Ruoholahdessa asui ja kasvoi noin 12-vuotias jalkapallolupaus Joel Pohjanpalo. Hän on yksi Huuhkajien avainpelaajista EM-turnauksessa.
Vuoden 2007 ottelun voitti Suomi 2–0. Belgia
on vastassa EM-kisoissa maanantaina 21.6.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti
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Lapinlahdessa nähty tikli on päässyt nimeksi ja
kansikuvaan Donna Tarttin vuoden 2013 kirjaan.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Lapinlahti

100m

hasta. Ja siitä, että se viihtyy puunrungoissa.
Hautausmaan puolella pesii kuulemma yksi sarvipöllö. Laji näyttää huuhkajalta, mutta on
selvästi tätä pienempi.
Juuri kun Kataja on kertonut sarvipöllöstä,
hänen taakseen ryntää kauris. Se on tullut vauhdilla ylämäkeä alas ja pysähtyy viiden metrin
päähän meistä. Me seisomme kävelytiellä. Kauris
seisoo viljelypalstoilla.
”Kato kauris”, ehdin sanoa Katajalle, juuri ennen kuin sen suurten ja hölmistyneiden silmien

Tervetuloa
hammashoitoon!

Mukavaa
kesää!
Hammaslääkari
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6 & 09 685 2400
Kesä-heinäkuu 2021

Annonsen betald av kandidaten

Allting handlar
om hållbarhet.
SAMPO LAUKKANEN

Puukiipijän tapaa usein tällaisesta
asennosta puunrungoilta.

SAMPO LAUKKANEN

Kaikessa
on kyse
kestävyydestä.

Silkkiuikulla on useita pesiä Lapinlahdessa.

2≈ kyhmyjoutsen
EDVIN INGMAN

3≈ kanadanhanhi

4
3

2

652

≈ silkkiuikun pesät
4

5
6

≈ puukiipijä
5

Helsingfors • Helsinki

6≈ metsäkauris

1
8

7≈ rautiainen

7

8≈ viitakerttunen
Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää.

takana syntyy päätös, että olemme sille uhka. Se
ryntää karkuun viljelypalstojen yli kompastellen
naruihin, jotka on viritetty palstojen väliin.
Kataja määrittää eläimen metsäkauriiksi, ja
hetken pohdimme, mistä se on Lapinlahteen
päätynyt.
”Tänne se on selvinnyt hengissä muutaman
tien yli. Ei se täällä vakituisesti asustele”, Kataja
arvioi.
Metsäkauriin poikanen olisi merikotkalle sopiva saalis, mutta aivan liian iso kanahaukalle,

jonka pesää käymme lopuksi etsimässä koirapuiston vierestä.
Pesää ei löydy, mutta kuulohavainnot kirjaamme vielä rautiaisesta ja viitakerttusesta.
Aamukierrokseen meni tunti, kävelymatka
oli 1,3 kilometriä ja lintulajihavaintoja kertyi 34
kappaletta. Nuolihaukka oli yllättävin havainto.
Ja tietysti se metsäkauris yllätti myös.
”Naakkoja ei näkynyt, yleensä niitä näkyy
runsaasti. Mutta onhan se huimaa, että Helsingin keskustassa on tällainen puisto.”

Atria
TUOREET
PORSAAN RIBSIT
Argentiinalainen
PUNARAPU

22

Raaka (pakaste)

9

SAVULOHIFILEE

95
kg

Oman keittiön
katkarapuskagen
Talon tapaan oma
graavilohisiivu

Takuumureat
NAUDAN
ENTRECOTEPIHVIT

95
kg

Palana

Sopimusalavastaava
yhteisöpedagogi (YAMK), laborantti
hallintotieteen maisteriopiskelija

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ

Jokainen helsinkiläinen ansaitsee tulla
nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi.

n

Helsingi
Taru

Kesä-heinäkuu 2021

Minun Helsinkini on yhteinen kaupunki eri-ikäisille, erituloisille ja
erilaisille ihmisille. Se on toimiva,
virkeä, vuorovaikuttava ja kehittyvä
kaupunki. Meille kaikille.

39

211
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95
kg

29

95

29 95
49 95

Siivuna

kg

Tilaa kakut ja suolaiset kesän
juhliin: myynti@konditoriaph7.fi

kg

(16,60€/kg)

kg

49

kg

Teethän tilauksesi
vähintään kolme
arkipäivää ennen
toivottua
noutoajankohtaa.

Filos HALLOUMI 150g 2,49€/kpl

Talon tapaan aidolla leppäpurulla kylmäsavustettu LOHI
Alueen oma ehdokas

26

95

95
kg

Philadelphia TUOREJUUSTOT
160-200g 1,75€/kpl (8,75-10,94€/kg)

!

Uutuus

Lämmin
ITÄMAINEN BUFFA

16

90
kg

MARJATORILTAMME
tuoreet marjat ja
p herneet

äiv

än h intaa

n

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin
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ELÄMÄNI PARAS KAUPUNKI
119

118

120

122

121

124

123

126

125

127

129

128

Aaltonen
Jaana

Ahde
Hilkka

Ahmed
Mahad

Ahonen
Eetu

Alaja
Jaana

Arajärvi
Pentti

Asukas
Eva-Maria

Austero
Nita

Auvinen
Petteri

Bagge
Kari

Boldt
Hildur

viestintäjohtaja,
VTM

lastentarhanopettaja,
omaishoitaja

diplomatian ja poliittisen
konsultoinnin maisteri

diplomi-insinööri

erityisluokanopettaja,
pääluottamusmies

professori,
professor

sairaanhoitaja,
fysioterapeutti

lastensuojelun
ammattilainen

palveluneuvoja

järjestöjohtaja,
YTM

E MA Human Rights,
verksamhetsledare,
toiminnanjohtaja

PORMESTARIEHDOKAS

RAZMYAR
NASIMA

apulaispormestari,
biträdande borgmästare

141

131
Caceres Del
Castillo David

Dahlman
CaydamLehtonen Arzu Arto

sairaanhoitaja (AMK),
asioimistulkki

sosionomi,
medianomi (YAMK)

ohjaaja,
omaishoitaja

144

tiimiesimies,
järjestyksenvalvoja

145

134

133

132

Bärblom
Katja

143

142

146

135

137

136

139

138

140

Finne
Tuomas

Forsström
Jyri

Gavrilenko
Nikita

Gebhard
Elisa

Haatainen
Tuula

Halmetoja
Leea

Harakka
Timo

tuottaja, producent

myynti- ja
markkinointijohtaja

Event Manager

juristi, pääministerin
erityisavustaja

sairaanhoitaja, valtiot.
maisteri, sjukskötare,
pol.mag.

psykologi

liikenne- ja viestintäministeri,
toimittaja-kirjailija,kommunikationsminister, journalist

147

148

149

150

151

152

153

154

Haverinen
Soili

Heikkinen
Panu

Heinilä
Jemi

Heinäluoma
Eveliina

Helal
Fardoos

Helenius
Arto

Hellman
Anita

Herzig
Anne

Hjelt
Jenni

Hytti
Antti

Hyvärinen
Pertti

Ijäs
Petri

Jalovaara
Ville

Johansson
Pirkko

THM, hoitotyön
lehtori

opiskelija,
studerande

johtavaasiantuntija,
kulttuurituottaja

kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu

valmentaja,
lähihoitaja

lakimies,
erityisasiantuntija

hallinto- ja
viestintäassistentti

sosiaalityöntekijä,
valtiotieteiden maisteri

järjestöasiantuntija,
sairaanhoitaja (AMK)

toiminnanjohtaja

lakimies

työkalunvalmistaja

dosentti,
kaupunginvaltuutettu

bioanalyytikko

157

158

155

156

159

161

160

Juntura
Jonne

Järvinen
Eila

Järvinen
Jari

Järvinen
Jukka

Järvinen
Tuomas

Jääskeläinen Kalema
Timo
Jesse

terveyskeskuslääkäri,
hälsocentralläkare

sihteeri,
eläkeläinen

putkiasentaja

kaupunginvaltuutettu,
sosionomi

palveluesimies

erityisasiantuntija

170

169

171

173

172

tekniikan tohtori,
professori

174

162

163

164

165

166

167

168

KalioujnovSalminen Ilia

Kallama
Susanna

Kantola
Anna Maria

Kantola
Tarja

Kinnunen
Jari

Kirjasniemi
Eevi

Kiuru
Eero

filosofianmaisteri

KTM, toimitusjohtaja

toiminnanjohtaja

kirjanpitäjä, kansalaisjärjestötoimija,
bokförare

antikvariaattikauppias

käsityön lehtori,
erityisopettaja

yhteisöpedagogiopiskelija,palveluasiantuntija

175

176

177

179

178

180

181

182

Kivimäki
Hanna

Kivinen
Jonne

Kivistö
Pirjo

Kolanen
Risto

Koljonen
Olli-Pekka

Koski
Marika

Koski
Olli

Kuusela
Sami

Käyhkö
Maija

Köngäs
Otto

Laasio
Mari

Laisaari
Johanna

Lehto
Veijo

Lehtopuro
Esa

pääsihteeri

verkkoviestinnän
suunnittelija

työsuojeluinsinööri,
eläkeläinen

päätoimittaja

johtava
asiantuntija

VTM,asiantuntija

VTM

yrittäjä, toimittaja

myyjä, restonomi

vaikuttavuusasiantuntija

myyjä

lapsioikeuslakimies,
kaupunginvaltuutettu

eläkeläinen,
varatuomari

sairaanhoitaja,
työsuojeluvaltuutettu

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

195

194

196

Leino
Jani-Pekka

Lillqvist
Petri

Lindfors
Marko

Loman
Stefan

Majala
Riitta

Meretniemi
Jaakko

Miheludaki
Elisabet

Mikkolainen
Kalle

Mountrakis
Roby

Muranen
Lauri

Muuri
Pyry

Mäkikylä
Jaakko

Nurminen
Nelli

Ohmero
Timo

työsuojeluvaltuutettu,
lähihoitaja

raitiovaununkuljettaja

sopimusasiantuntija

järjestöjohtaja,
nuorisotyöntekijä

sairaanhoitaja

historian ja
yhteiskuntaopin
lehtori

yrittäjä,
Entrepreneur

projektipäällikkö,
insinööri

projektityöntekijä,
sosionomiopiskelija

elinkeinoasioiden
päällikkö

turvallisuusasiantuntija

yrittäjä,graafinen
muotoilija,företagare

lääkäri

lehtori,
opinto-ohjaaja

197

199

198

201

200

202

204

203

206

205

Ollila
Marko

Oranen
Sanna-Mari

Paananen
Eija

Paavolainen
Sara

Paavonen
Vesa

Pajuniemi
Tarja

Palani Jafi
Kamal

Peura
Matti

Pitkänen
PihonenRandla Marjut Tuulia

hinausautonkuljettaja

lähihoitaja, rikosseuraamustyöntekijä

ruokapalveluesimies,
pääluottamusmies

näyttelijä

apulaisylilääkäri

eläkeläinen

kouluvalmentaja,
nuorisotyöntekijä

työterveyshuollon
erikoislääkäri

nuorisosihteeri,
insinööri

212

213

211

214

215

216

217

218

207

209

208

210

Puolatie
Riitta

Qvintus
Dimitri

Rantahalvari
Markku

Rantanen
Mimi

pääministerin erityisavustaja, VTK

sairaanhoitaja,
yhteiskuntatieteiden
maisteri

yhteiskuntasuhdepäällikkö, chef för
samhällsrelationer

tapahtuma- ja
koulutusasiantuntija

terveyskeskuslääkäri

220

221

219

222

223

224

Reinikainen
Taru

Rennison
Sari

Rytky
Tiina

Salminen
Minna

Salonen
Sara

Saloranta
Pia

Sarje
Kimmo

Silvani
Benjamin

Styrman
Katariina

Sutton
Kirsi

Taberman
Mika

Taipale
Ilkka

Tamlander
Nina

Temmes
Anneli

sopimusalavastaava,
yhteisöpedagogi
(YAMK)

Key Account
Manager

viestintäpäällikkö,
yhteiskuntatieteiden
maisteri

kuntaministerin
erityisavustaja

pääsihteeri

tekstiilihuoltaja,
pääluottamusmies

FT,kuvataiteilija

hankintavastaava,
kauppatieteiden
kandidaatti

järjestöpäällikkö,
FM

erityisasiantuntija

lastenhoitaja,
koti-isä

lääkäri, kaupunginvaltuutettu, läkare,
stadsfullmäktigeledamot

parturi-kampaaja

hallintotieteiden
lisensiaatti

225

226

Tervo-Hiltula
Peppi

Toivonen
Niilo

opettaja, yrittäjä

koordinaattori,
teologian kandidaatti

239
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130

227

228

229

230

231

Toppar
Janne

Torsti
Pilvi

Tuomioja
Erkki

Turkkila
Juhani

Tähtinen
Marjo

vuoropäällikkö

valtiotieteen tohtori,
kaupunginvaltuutettu

kansanedustaja, valtiotieteen tohtori, riksdagsledamot, politices doktor

eläkeläinen

kuntoutussuunnittelija, muotoilujohtaja,
luennoitsija
terveystieteiden
maisteri

242

241

240

244

243

Virolainen
Mirka

Vuorela
Antti

Vuorento
Reijo

Wallgren
Thomas

Wikblad
Patrick

Ylitalo
Jaana

erityisluokanopettaja

diplomi-insinööri,
erikoistutkija

VTM, pol.mag.

professor

pysäköinnintarkastaja,
parkeringskontrollant

edunvalvontajohtaja,
sosiaaliohjaaja

233

232
Törmikoski
Ilona

235

234

236

237

238

Vainikka
Mirka

Vainio
Riku

Varis
Hanna

Vasama
Leila

Vepsä
Sinikka

Vihervaara
Anita

toiminnanjohtaja,
sosionomi

sairaanhoitajaopiskelija

hankepäällikkö,
YTM

poliittinen
koordinaattori, FM

sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja

varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja
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JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

HELSINKI.SDP.FI
Kesä-heinäkuu 2021

Päivi Walldénilla on kodin lisäksi
sijoitusasunto Jätkäsaaressa

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

UUDESSA TALOSSA Päivi Walldén

osti sijoitusasunnon Golden Eye
-talosta, sillä alue on hänen mielestään
parhaita paikkoja koko Helsingissä.
”Jätkäsaaresta tulee vielä
Helsingin ykkössaari.”

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

P

ankkialalla työskennelleellä Päivi
Walldénilla on aina ollut silmää hyville sijoituskohteille. Jätkäsaareen
muuttaessaan myyntiin meni Pasilan
Radiokadulla sijainnut seitsemännen
kerroksen iso kolmio hienolla näköalalla.
”Kaikki kysyivät, että miten raaskin luopua
niin upeasta asunnosta. Minulle oli selvää, että
silloin oli oikea hetki myydä. Tein kaupalla hyvät
voitot”, Walldén kertoo.
Walldén muutti Livornonkadulle vuonna 2017. Jätkäsaareen hänet houkutteli alueelle
vuonna 2014 muuttanut poika.
”Nyt asumme pojan kanssa Hyvätoivonpuiston eri laidoilla ja voimme melkein vilkutella toisillemme”, Walldén nauraa.
LIVORNONKADUN KAKSION lisäksi Walldén
omistaa sijoitusasunnot Espoon Saunalahdessa
ja Jätkäsaaren Golden Eye -talossa.
”Omistin aikaisemmin myös liikehuoneiston
Jätkäsaaressa, mutta myin sen alkaessani etsiä
alueelta sijoitusasuntoa.”
Walldénilla oli asunnolle tarkat kriteerit ja
Golden Eye täytti ne.
”Rakennuttaja Peab on hyvämaineinen ja arvostettu. Talolla on oma tontti vuokratontin sijaan. Lisäksi talo sijaitsee hienolla paikalla lähivuosina valmistuvan kanavan varressa”, Walldén
listaa.
Talossa viehätti myös monet palvelut.
”Yhdessä viereisen Goldfinger-talon kanssa
asukkailla on käytössään hienoja juttuja, kuten
oma SmartPost-automaati, vuokrattavat sähköautot ja kajakit sekä kuntosali ja muita yhteisiä
tiloja.”
Walldénin sijoitusasunto on 48-neliöinen
kaksio, jossa on koko asunnon levyinen, lasitettu
parveke. Rakennusvaiheessa omistaja sai vaikuttaa asuntonsa varusteluun.
”Valitsin vaalean sisustuksen sekä saunan
vaatehuoneen sijaan. Suomalaiset ovat saunakansaa.”
WALLDÉN ON MUKANA asuntojensa yhtiöiden
hallituksissa. Golden Eye -talon hallituksessa
hän toimii puheenjohtajana. Lisäksi hän on mukana talon pihatoimikunnassa.
”Touhuaminen pitää minut vireänä. Haluan
olla mukana taloyhtiöiden toiminnassa, että voin
tarjota tietotaitoani kaikkien taloyhtiön osakkaiden parhaaksi.”

Vuoden
jätkäsaarelaisin
teko haussa
MIKÄ ON VUODEN JÄTKÄSAARITEKO? Kuka on sen tekijä? Jätkäsaari-seura ja Jätkäsaari–
Ruoholahti-lehti haluavat palkita kunniakirjalla
henkilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön,
joka on teollaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä.
Vuoden Jätkäsaaritekoa ja sen tekijää voi ehdottaa kuka tahansa alueen asukas tai yhteisö.
Ehdotuksen perusteluineen voi lähettää heinäkuun 2021 loppuun mennessä osoitteeseen jatkasaariseura@gmail.com
Vuoden Jätkäsaariteon valitsee seuran ja lehden nimeämä raati, ja se julkistetaan Jätkäsaariseuran sivuilla ja tässä lehdessä.
Kunniakirja jaetaan valitulle Hyväntoivonpuiston avajaisjuhlassa Hyvän tuulen festeillä
28. elokuuta.
Lisätietoja antaa Jätkäsaari-seuran Juha Saarinen (p. 050 3787959, juha.u.saarinen@gmail.com).
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Äänestyspaikat kuntavaaleissa
Varsinainen äänestyspäivä 13.6.2021

Päivi Walldénin Jätkäsaaren sijoituskaksio sijaitsee GoldenEye
-talossa. Sen eteen valmistuu lähivuosina uusi kanava.

6B

6A

As Oy Helsingin Golden Eye
≈ Kuusikerroksinen talo sijaitsee Saukonlaiturin
vieressä osoitteessa Karibianranta 4.
≈ Talossa on kahdessa rapussa yhteensä 81
vapaarahoitteista omistusasuntoa yksiöistä neljän
huoneen huoneistoihin.
≈ Kooltaan asunnot ovat 24,5–107,5m2. Talo
valmistui lokakuussa 2020.
≈ Rakennuttaja: Peab Oy
≈ Rakentaja: Peab Oy
≈ Arkkitehtitoimisto: Tiuri & Lommi Oy

Myös vuokralaisistaan Walldén haluaa pitää hyvää huolta. Hän muun muassa osti asuntoon pesukoneen ja saunaan laudeliinat ja tyynyt. Tarvetuliaisiksi hän oli jättänyt asukkaille
suklaata.
”Kysyn vuokralaisilta aina, että voinko tehdä jotain hyväksenne. Minulle on tärkeää, että asukkaat viihtyvät ja tuntevat asunnon kodikseen.”
Toiveena vuokranantajalla on saada asunnoille hyvät ja pitkäaikaiset vuokralaiset.
SIJOITTAJAN HAAVEISIIN kuuluu myös uudet
kohteet. Aikaisemmin Walldén haaveili asunnosta Eirassa merinäköalalla. Nyt haaveeksi on

500m

Golden Eye -talon erikoisuuksiin kuuluu muun
muassa vuokrattavat sähköautot ja kajakit.

muuttunut asunto Jätkäsaaren kärjestä.
”Ihan sieltä viimeisestä talosta meren rannalta voisin ostaa asunnon. Mutta ehkä rahkeeni eivät siihen tule riittämään.”
Sijoituskohteet myös muualla pääkaupunkiseudulla kiinnostavat. Itse Walldén ei aio muuttaa Jätkäsaaresta enää mihinkään.
”Täällä on kaikki mitä haluan. Meri, hyvät
palvelut ja keskustaan pari kilometriä. Stokkan
kulman voi melkein nähdä.”
Walldénin mukaan Jätkäsaari tulee vielä parantumaan entisestään.
”Paras alue on vielä rakentamatta. Tästä tulee
Helsingin ykkössaari hinnan ja haluttuuden suhteen.”

6C
6D

Äänestyspaikat
Ruoholahdessa
ja Jätkäsaaressa

KUNTAVAALIEN VARSINAISENA äänestyspäivänä paikalliset äänestävät kolmessa eri paikassa
Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa.
Jos ei ole äänestänyt ennakkoon, vaalipäivänä
voi äänestää vain ennalta määrätyssä, kotiosoitteen mukaan määritellyssä äänestyspaikassa.
Äänestysalueen 6A äänet annetaan Ruoholahden ala-asteen koulussa (Santakatu 6).
Äänestysalueen 6B äänestys tapahtuu Helsingin konservatoriossa (Ruoholahdentori 6,
käynti Selkämerenkujan puolelta). Äänestysalueiden 6C ja 6D äänet annetaan Jätkäsaaren peruskoulussa (Hyväntoivonkatu 5).
Äänestyspaikat on merkitty oheiseen karttaan. Koronakäyttäytyminen äänestyspaikoilla
tiivistyy sanoihin maski, käsidesi, etäisyys ja ohjeiden seuraaminen.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
Kesä-heinäkuu 2021
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

VUOTTA SITTEN

Kesäruokailua
puistossa

Lehdessä esitellään
muun muassa
tunnelia, joka on määrä
rakentaa Porkkalankadun
ali.”
Vuoden 2001 lehden kansikuvassa pelataan
katushakkia Ruoholahden torilla.

Shakkia torilla

HYVÄN TOIVON
KAPPELI

Ruoholahden torilla pelattiin shakkia kaksikymmentä vuotta
sitten. Torin sähköttä jättäminen oli aikanaan virheharkinta.
ELOKUUSSA 2001 ilmestyneen Ruoholahden
Kanavan (nykyisin Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti) kannessa pelattiin katushakkia Ruoholahden
torilla.
Torille on pitkään toivottu lisää elämää ja
palveluja, ja asiasta on tällä hetkellä olemassa
myös Oma Stadi -ehdotus.
Kesäkahviloiden ja vastaavien palveluiden
toimintaa hidastaa erityisesti se, että torille ei
ole suunniteltu sähköpistettä. Nykyisin vastaavaa toria ei jätettäisi sähköttä, mutta tuolloin vielä jätettiin.

Lehden pääkirjoituksessa päätoimittaja Marja Leander vinkkaa tulemaan Kanavakeskuksen Vellamosaliin, sillä siellä on aiheena
Salmisaaren kaavoitus.
”Tilaisuuteen on kutsuttu asiantuntijoita ja kahvikupposen ääressä voi sulatella kuulemaansa”, Leander kirjoittaa.
Lehdessä esitellään muun muassa tunnelia,
joka on määrä rakentaa Porkkalankadun ali. Havainnekuvat näyttävät melko lailla samalta kuin
todellisuus nyt 20 vuotta myöhemmin.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

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

Kohti kesää
IHANAA, kesä on alkanut. Tänä kesänä alueen
niin kuin koko Helsingin nuoret voivat viettää
aikaa kanssamme pitkin eteläistä nuorisotyöyksikköä ja keskustakirjasto Oodin ympäristöä.
Luvassa liikuntatoimintaa, retkiä, tanssia ja leppoisaa yhdessäoloa ja tekemistä Oodin edustalla ulkona ja sekä Oodin sisätiloissa (huomioiden
koronarajoitukset). Tehdään tästä yhdessä mukava kesä ulkotoiminnan merkeissä.
OHJELMA 7.6.–2.7.
Liikuntatoimintaa kello 12–17, liikutaan Ruoholahden, Punavuoren, Lauttasaaren ja Oodin
ympäristössä.
Ma-ke: ollaan Ruoholahden alueella (nutan
edustan kentällä)
To: Retkeillään Lauttasaaren luonnossa ja
rannalla
Pe: toimitaan Oodin ja Punavuoren lähellä.
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RUOHOLAHDEN LEIKKIPUISTO kiittää menneestä kevätkaudesta kerholaisia, koululaisia, pikkulapsiperheitä, ja kaikkia puistossa kävijöitä.
Kesäruokailu starttasi puistossa 7.6. klo 12.
Ruokailuun tarvitsee mukaan tarvitset oman
lusikan/haarukan ja vesipullon. Puiston maksuton lounas tarjoillaan alle 16-vuotiaille pahvilautasilta.
Hiekkalelut, pyörät sekä puiston eteisen wctila ovat käytössä puistossa kävijöille kello 9–16
välisenä aikana. Sisätilat on varattu vain koululaisten leiritoimintaan.
Päiväleirit ovat tarkoitettu 1.–3.-luokkalaisille ja toimintaa järjestetään eri puolilla Helsinkiä.
Lisätietoa leireistä löytyy osoitteessa hel.fi/kasva-

NUORISO-OHJAAJAT ovat tavoitettavissa kesä- ja heinäkuun Oodissa, ma-ke: 11-18 ja to-pe:
13:30–20:30 Luvassa mukavaa yhdessäoloa ja toimintaa kädentaidoista peleihin. Helsinki Biennalen Retket Vartiosaareen nuorten Saarigalleriaan 18.6. ja 9.7.
TUTUSTU KESÄN TARJONTAAMME tarkemmin
https://nuorten.helsinki/nuorisotalot/ruoholahden-nuorisotalo-koralli/
Ruoholahden nuorisotalon ohjaajat kiittävät
kuluneesta keväästä. Oli ihanaa nähdä ja tavata ”vanhoja” tuttuja kuin ”uusia” kasvojakin toukokuussa. Toiminta Ruoholahden nuorisotalolla
jatkuu elokuussa heti koulujen alettua 11.8. Aloitamme poikkeusaikatauluin ja ensiksi taloomme
pääsee tutustumaan uudet kolmosluokkalaiset
Jätkäsaaren koulusta ja Ruoholahden ala-asteelta.
Kesäterveisin alueen asukkaille, lapsille,
nuorille, yhteistyökumppaneille ja alueen toimijoille; henkilökunnan puolesta,
Tepa

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

Pinnan alle
KORONA-AIKA on Hyvän toivon kappelissakin
tarkoittanut ison digiloikan ottamista. Videot
ja striimaukset ovat palvelleet yhtenä yhteyden
välineenä, kun emme voineet fyysisesti kokoontua yhteen ennen kuin nyt kesän alussa.
Samalla on tullut selväksi, että videot eivät voi korvata kohtaamista kasvoista kasvoihin.
Virtuaalisuus tuo kyllä kohtaamisiin tärkeän
ulottuvuuden, joka kulkee jatkossakin fyysisen
kohtaamisen rinnalla. Kosketusta se ei kuitenkaan voi korvata. Se ei voi korvata yhteen tulemisen tuntua kropassa, mielessä ja sielussa.
Videoiden virran keskellä on tärkeää muis-

Kappelissa
tapahtuu
Hyvän toivon kappeli avautuu
askel kerrallaan! Muuttuvien
koronarajoitusten vuoksi katso
ajantasainen tieto facebook.
com/hyvantoivonkappeli

KOKO AIKATAULU:
Messuun pääsee taas joka
www.saaristolaakarit.fi
sunnuntai klo 12! Kesäkuun puo

KCity
mark
et
Num
mela

tuksen-ja-koulutuksen-toimiala/leikkipuistojen-kesä.
Syksyllä alkavaan koululaisten toimintaan
voi yhä ilmoittautua. Helsingin leikkipuistojen
koululaisten toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen
ja rentoutumiseen.
Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona. Toiminta on
monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä
mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset.
Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita;
toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista. Leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittaudutaan ensisijaisesti
sähköisesti suojatulla sähköpostilla.
Lisätietoa ja ohjeet leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittautumisesta www.hel.fi/
leikkipuistot/koululaiset
Puiston väki

taa myös se, mikä on kuvien takana. Ihminen
on aina enemmän kuin pintaa. Kaikkea ei myöskään voi eikä tarvitse jakaa. Nopeiden, pintaan
keskittyvien reaktioiden rinnalle tarvitsemme
syventymistä, pinnan alle menemistä.
Toisen ihmisen tunteminen synnyttää empatiaa. Meidän on paljon helpompi ymmärtää
toisiamme, kun tunnemme toisiamme pintaa
syvemmältä.
Sama pätee myös omaan itseen. Itsensä tunteminen auttaa itsensä ymmärtämisessä. Toivon, että tuleva kesä voi antaa sinulle hyviä ja
syviä hetkiä pinnan alla – eikä vain uimarannalla, vaan myös sielusi syvyydessä.
Hannu Varkki
kappalainen

osallistujaa kahdessa sektorissa.
Lisätietoja hannu.varkki@evl.fi
Kappelikahvila ti klo 14 ja 15
kesäkuussa. Kattaukseen mahtuu
10 hlöä. Kahvila jatkuu elokuussa.
Lisätietoja eija.hoikkala@evl.fi
30.5. klo 12 striimataan jumalan
palvelus Taizén tapaan.
Kappeli on auki hiljentymistä
varten ma ja to klo 16–19.
Julkaisemme kappelin Faceboo
kissa
R ja Instagramissa medita
tiivisia rukoushetkiä, videoita ja

mietelmiä.
Kappelin podcasteja voi kuunnel
la helsingintuomiokirkkoseurakun
ta.fi/podcastit -sivulla.
Facebookissa ja Instagramissa
Toivon aarteet -sivulla julkaistaan
videoita lapsille ja perheille.
Keskusteluapua joka päivä klo
9–21 tuomiokirkkoseurakunnan
numerossa 09-2340 6102 ja
kirkon Palvelevassa Puhelimessa
joka ilta klo 18–24 numerossa
0400-221180.

Punkkibussi on liikkeellä!

leenväliin asti mukaan mahtuu 20

Kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti.

Kanava

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

Punkkibussi ®on liikkeellä!
-kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti-
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ke K16.6.
klo 14.30–18.30
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Myös
PNEUMOKOKKIrokote

KOKO AIKATAULU:
www.saaristolaakarit.fi

Kesä-heinäkuu 2021
rokote!

TAPAHTUMIA:
PURISTAMO
>

Viipurin Taiteilijaseura: Vitas 90-vuotisnäyttely 20.6. asti

TANSSITEATTERI HURJARUUTH
>

Sirkusleirit lapsille kesällä 2021 18.6. asti

HELSINGIN TAITEILIJASEURA
>

Kesäkurssit aikuisille ja lapsille 2021 13.8. asti

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS
>

Jan Lütjohann: Things that contain 20.6. asti

KÄYTÄVÄGALLERIA
>

Anja Valta: Olemisen virtaa 30.6. asti

DRAWING GALLERY D5
>

Ilona Sippo 24.6. asti

GALLERIA VAAGA
>

Vapaan ekat 29.8. asti

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
TEATTERIMUSEO
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>

TRANSIT SAA
SUOMEN ENSIILTANSA
JUHLAVIIKOILLA

NÄHDÄÄN
KAAPELITEHTAAN
KONTTORILLA!

Tanssiryhmä Tero Saarinen Companyn uusin suuren
näyttämön teos Transit saa Suomen ensi-iltansa osana
Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistoa. Ryhmän 25-vuotisjuhlasesonki toteutuu Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa festivaalin avajaisviikonloppuna
19.–21.8.2021.
Tero Saarisen Transit on ihmisen luontosuhdetta luotaava
koreografia säveltäjä Sebastian Fagerlundin orkesteritrilogiaan Stonework, Drifts ja Water Atlas. Musiikkiin yhdistyy
elektronisen musiikin maailmasta tunnetun Tuomas Norvion
tilallinen äänisuunnittelu.
Viime syksynä Malmön oopperassa kantaesitetyn teoksen
visuaalisuuden keskiössä on taiteilijaduo IC-98:n videoinstallaatio, jonka kanssa vuoropuhelua käyvät Minna Tiikkaisen
valosuunnittelu ja Teemu Muurimäen veistokselliset puvut.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun IC-98:n käsin lyijykynällä
piirtämään materiaaliin perustuvaa videotaidetta nähdään
esittävän taiteen kontekstissa.

”Kesä on täällä ja Kaapelitehtaan Konttori on vihdoinkin saanut avata asiakaspaikat Kaapelitehtaan kävijöille!
Se oli meidän tiimillemme onnen päivä, emmekä malttaneet odottaa, että pääsemme näkemään teitä ja kyselemään
kuulumisia.
Olemme kevään aikana sisustaneet tilojamme, joten tule
katsomaan millaisia pöytätabletteja ihana Iriksemme on virkannut, tai miten Noran, Allin ja Toukon huonekalumaalaus
onnistui. Mari taas on tehnyt paljon työtä yhteistyökumppaneidemme kanssa ja hionut huikean tuotevalikoiman.
Myymälän puolelta löydät kesän uutuuksia taiteen, kulttuurin ja vaikkapa DIYn saralla. Nappaa meiltä lahjat ja kortit
kesän juhliin tai mökkilukemista kesäiltoihin. Meiltä saat nyt
myös muuten postimerkit!
Mikrogalleriassa voit ihastella kuukausittain vaihtuvaa
Kaapelitehtaan taiteilijaa. Seuraa somessa, kuka meillä on
esillä seuraavaksi.
Vertti Luoma / Tailorframe

Carl Thorborg

Suomen valokuvataiteen museo, Teatterimuseo sekä
Hotelli- ja ravintolamuseo ovat suljettu.

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
>

Mikrogalleria: Paula Pitkänen 30.6. asti

STOA MARIAPASSIO
>

Stoa Mariapassio 19 vuotta 30.7. asti

Lue lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

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

Kesä-heinäkuu 2021

Transitin tulkitsevat Tero Saarinen Companyn tanssijat
Jenna Broas, Elina Häyrynen, Oskari Kymäläinen, Mikko
Lampinen, Natasha Lommi, Emmi Pennanen, Sofia Ruija,
David Scarantino, Saida Solla, Jing-Yi Wang, Tanssiteatteri
Minimistä vieraileva Mikko Makkonen sekä Nanny Hedberg/
Taru Hiitola ja Edoardo Pavoni/Edith Stenvall Kansallisbaletin
nuorisoryhmästä. Kantaesityksen koreografin assistenttina toimi David Scarantino. Teoksen harjoittajat ovat Satu
Halttunen ja Henrikki Heikkilä.
”Samanaikaisesti järkyttävä ja toiveikas kokonaistaideteos”
- SYDSVENSKAN
”Toiveikas dystopia”
- DANSTIDNINGEN
”Pelottavan kaunis - nivoo yhteen klassista ja kokeellista”
- KRISTIANSTADSBLADET
Liput: www.ticketmaster.fi
Lue lisää: www.terosaarinen.com

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

"

NAPPAA TÄSTÄ MUKAASI ALELIPUKE!
Tällä lipukkeella saat 10 % alennuksen
mistä tahansa kahvila- tai myymälätuotteesta (pois lukien Kaapelitehtaan
taiteilijoiden tuotteet sekä alkoholi).
Voimassa 31.8.2021 asti.

ILMOITUS

MISSÄ
KAHVILA
SÄVELTÄÄ
KOREOGRAFIA

Tero Saarisen koreografia käy vuoropuhelua IC-98:n videoinstallaation ja Sebastian Fagerlundin musiikin kanssa.

Kahvilan puolelta löydät perinteisten lihiksen ja Cafetorian
pienpaahtimokahvin lisäksi uutuuksiamme, kuten Virna
Foodsin vegaanisen Seitis-piirakan, Kolmen kaverin jäätelöitä sekä meillä leivottua hapanjuurileipää! Nappaa mukaasi
Käntty mieleiselläsi täytevaihtoehdolla tai saman tien kokonainen leipä.
Suurempaan kahvihampaan kolotukseen tai pullanhimoon
voit ostaa meiltä kahvi- ja/tai pullapassin.
Tapaslautasen (liha, juusto tai vegaaninen) seuraksi nauti
lasillinen jääkylmää ranskalaista valkoviiniä tai vivahteikkaan mausteista italialaista punaviiniä.
Ota meidät seurantaan somessa: @kaapelitehtaankonttori! Somen kautta pääset seuraamaan päivittäistä työtämme,
näkemään mitä uutuuksia meillä on luvassa, osallistumaan
kilpailuihin sekä vaikuttamaan Kaapelitehtaan Konttorin tuotevalikoimaan ja tapahtumiin.”

"

—————
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Tervetuloa Suomen
kasvavimmalle
alueelle.
Ripusta
taulusi helposti
Stas-ripustuskiskoilla

Frimodig-Kehys – täydellinen kehystyspalvelu vuodesta 1890
Osta
Ostaturvallisesti
turvallisesti
verkkokaupastamme
verkkokaupastamme
Taulujenripustus.fi
Taulujenripustus.ﬁ

HTI

UOHOLA

AARI R
JÄTKÄS

Tai tilaa kiskot
asennettuna
puh 09 605 356

Frimodig-Kehys
Annankatu 20
00120 Helsinki
T: 09 605 356
%

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Varaa
ilmoitus
tilaa!

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi / puh 050 330 6399

Jätkäsaari

PALVELU PELAA JÄTKÄSAAREN OMAN KYLÄN KAUPASSA!

PALVELU PELAA

ark
la
su

7-23
7-23
9-23

PAKETTIPALVELUT NYT MEILTÄ!

Kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme toimintaa toiveidenne mukaan. Pakettien ja nettitilauksien määrän kasvaessa
meiltä on pyydetty myös muita pakettipalveluita nykyistä Smartpost-pakettiautomaattipalvelua täydentämään.
5.5. eteenpäin tämä on nyt mahdollista ja tervetuloa entistä palvelevampaan oman kylän kauppaan.
Muistathan myös muut palvelumme!
Meillä myös
Pakettiautomaatti

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

facebookista
www.facebook.com

puh. 020 734 5640

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Kesä-heinäkuu 2021

