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... ja kaikki hoituu kerralla.
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PÄÄKIRJOITUS

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Seuraavan
aallon varjossa

S

uhtautuminen koronaan hakee nyt
muotoaan. Viranomaiset ohjeistavat
yhtä, kansalaiset ja yhteisöt tekevät
toista.
Kun koronatapauksia ilmeni Suomessa ensi kerran keväällä 2020, moni ajatteli,
että tässä menee pari viikkoa ja rapiat kotona.
Virologina työskennellyt tuttava tiesi siltä istumalta asioiden todellisen tilan: tässä menee vähintään pari vuotta poikkeusoloissa.
Ylen päivittäisiä koronalähetyksiä seurattiin silmä kovana. Naapurit ohitettiin rappukäytävässä selkä seinää hangaten. Koulut suljettiin. Kädet halkeilivat käsidesin käytöstä.
Maailma tuntui syöksyvän kohti terevydenhoidollista kriisiä. Odotus oli se, että suurin osa
sairastuu koronaan, mutta jos pysymme kotona, niin emme sentään sairastu yhtä aikaa, ja
hoitoala selviää iskusta joten kuten.
Varsinkin riskiryhmäläisistä oltiin huolissaan. Nyt riskiryhmä on kutakuinkin rokotettu
ja tuplarokotetuilla koronaan menehtyminen
tai vakavasti sairastuminen on hyvin epätodennäköistä.
SYKSYLLÄ KORONALUKUJEN taas noustessa
moni on joutunut miettimään omaa suhtautumista rajoituksiin.
Kulttuuri- ja urheilutahot eivät halua enää
niellä viranomaisten ohjeistusta sellaisenaan.
Järjestäjät haluavat kyllä toteuttaa tapahtumia
edelleen turvallisesti, mutta viranomaisohjeita soveltamalla niin, että ne sopisivat järkevämmin juuri omaan tapahtumaan.
Kahden metrin turvaväli on sopinut huonosti esimerkiksi katsomoihin, joissa kaikki is-

tuvat omilla paikoillaan maskit naamalla koko
esityksen ajan.
Korona-aaltoja todennäköisesti tulee ja menee lähikuukausina. Tai vuosina. Loputtomasti
emme voi lymyillä aaltojen varjossa.
Syksyn aikanaa monen on mietittävä henkilökohtaista exit-stragegiaansa koronasta. Jos
loppusyksystä itsellä ja 80 prosentilla suomalaisista on kaksi rokotetta otettuna, niin uutta
normaalia saa jo alkaa viettämään, toki kunnioittaen muiden terveysturvallisuutta. Kättelyt,
halaukset ja poskisuudelmat saavat vielä odottaa. Mutta kulttuurista saa jo nauttia.
KÄVIN ÄSKETTÄIN ELOKUVISSA, parin vuoden tauon jälkeen. Valinta kohdistui Joonas Nordmanin tähdittämään Peruna-elokuvaan. Sadan hengen salissa oli
kymmenkunta katsojaa, ja lähin seurue noin
viiden metrin päässä.
Kesällä kävin katsomassa Kolmas nainen
-yhtyeen ulkokeikan. Sitä aiempi keikkani oli
Metallica Hämeenlinnassa heinäkuussa 2019.
Siinäpä kaikki omalle kohdalle sattuneet
kulttuuritapahtumat. Melko vähän kahdelle
vuodelle.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Jakelupäivä

Aineistopäivä

7.10.
4.11.
9.12.

29.9.
27.10.
1.12.

Tervetuloa
hammashoitoon!

-10 €

HTC Carwash
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki

Varaukset: 050 377 1700
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FORUM BOXIIN SYKSYLLÄ. Näyttelytila Forum Boxissa (Ruoholahdenranta 3
A) nähdään syksyn aikana muun muassa
London Feminist Libraryn ympärille kiertyvä, aktivismia ja taidetta yhdistelevä
kansainvälinen ryhmänäyttely Companions, ja Kaarlo Staufferin maalausten
laaja yksityisnäyttely. Katso forumbox.fi

KAIKKI MUSTAA. Syyskuussa avautuu
Kaikki mustaa -niminen taidenäyttely
Kaapelitehtaan Puristamossa. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja siellä on esillä
Musta lista -kollektiivin töitä. Kollektiivi
on joukko Etelä-Karjalassa Imatralla ja
Lappeenrannassa opiskelleita kuvataiteilijoita. Näyttely 7.–20.9.2021

MELKINLAITURI JA MUUT. Jätkäsaaren rakennustyömaiden liepeillä
on hyvä ja opettavaista kierrrellä aika
ajoin. Rakentamisen vauhti saattaa
häkellyttää. Esimerkiksi Melkinlaiturin
alueella on jo rakennettu kanavien
reunat, ja vain vesi puuttuu. Toki muutama talo puuttuu myös.

Hammaslääkari
Jussi Jaakkola

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
TOIMITTAJA
Pipsa Sinkko-Westerholm
KUSTANTAJA 		
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7
ILMOITUSMYYNTI/AINEISTOT
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/
NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi
Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman
lupaa on kielletty. Lehden vastuu
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu
ilmoituksesta maksettuun hintaan.
PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori

ISSN 1458-6371

Jätkäsaari–
Ruoholahti
somessa

Instagram 649 seuraajaa
@jatksaariruoholahti

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

Twitter 121 seuraajaa
@Rsanomat

Ilmoita
tässä
puh 050 330 6399

Mukavaa
syksyä!
Jaalaranta 6 & 09 685 2400
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ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

taksi@karhunkorpi.fi

TÄLLÄ KUPONGILLA AUTOPESUSTA

PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.

Kaikki vaatteet
Kodin tekstiilit

Facebook 1336 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

Hyvä yrittäjä
Lounais-Helsingin Yrittäjiin
kuuluu lähes 600 jäsentä
Lauttasaaresta, Jätkäsaaresta,
Ruoholahdesta, Töölöstä sekä
Kuusi- ja Lehtisaaresta.
Tarjoamme jäsenillemme useita
palveluita. Paikalliset tapahtumamme ovat hyvä mahdollisuus
tutustua muihin yrittäjiin alueella.
www.yrittajat.fi/liity

Matot
Noutopalvelu

ITÄMERENKATU 8, RUOHOLAHTI

& 044 989 0353 SUPERPESULA.FI
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MAINOS

% 041 318 5858

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

Hotelli Clarionin katolla on kaksi mehiläispesää
78 metrin korkeudessa. Pesien ensimmäinen
sato eli hunaja kerätään elokuussa.

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

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

Jätkäsaari–Ruoholahden oma taksi
Premium-palvelu ilman lisähintaa
Turvallisesti ja ammattitaidolla

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

metriä

Loputtomasti emme
voi lymyillä aina
seuraavan aallon
varjossa.”

Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu

78
KUUKAUDEN LUKU

RAUNO HIETANEN

YKSI ASKEL KOHTI normaalimpia aikoja koittaa
syyskuun alussa, kun Ruoholahden Holiday Innin ovet aukeavat.
Hotelli ehti olla koronapandemian takia kiinni 518 päivää.
Hotellin myötä aukeaa myös sen katutasossa
sijaitseva ravintolan ja oleskelutilojen yhdistelmä Open Lobby, joka on tarkoitettu niin hotellivieraille kuin lähialueen asukkaille.
Hotellinjohtaja Armi Hatakka kertoo, että
Ruoholahden Holiday Inn pääsi remontin jälkeen täyteen vauhtiin keväällä 2018. Silloin hotellin ilme ja palvelut uusittiin täysin. Sitten pandemia iski, ja toiminta laitettiin tauolle.
Hotelli seuraa jatkuvasti koronavirustilannetta kotimaassa ja maailmalla.
”Henkilökuntamme tekee kaiken mahdollisen, että vieraat voivat tuntea olonsa turvalliseksi majoittuessaan tai vieraillessaan hotellissamme”, kertoo Hatakka.
”Toivomme myös, että avaustarjouksemme,
hotelliaamiainen kaksi yhden hinnalla syyskuussa, tavoittaa lähialueiden asukkaat”, vinkkaa Hatakka.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Viirus-teatterilla on vilkas syksy edessä. Katsojilta vaaditaan kasvomaskeja
ja katsomoihin otetaan yleisöä vajaa puolet normaalimäärästä.

Viirus-teatterilla
runsaasti esityksiä
poikkeusoloissakin
”Tämä syksy on teatterillemme
varmaan historian isoin”, taiteellinen
johtaja Jussi Sorjanen sanoo.
Viiruksella on 15 produktiota ja
120 esityskertaa syksyn aikana.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

V

älimerenkadun Viirus-teatteri ei ole antanut koronan lannistaa. Edessä on vilkas syksy.
”Meillä on 15 produktiota, joista on
yhteensä 120 esitystä. Se on ehkä tuplat
siitä, mitä meidän kokoisella teatterilla normaalisti on. Tämä syksy on teatterillemme varmaan
historian isoin”, Viiruksen taiteellinen johtaja
Jussi Sorjanen sanoo.
Sorjanen kertoo olevansa ylpeä syksyn ohjelmistosta. Koronan takia ohjelmistoa on siirrelty
ja taivuteltu useaan otteeseen.
”Tämä on varmaan kahdeksas versio syksystä, että miten tämä voisi mennä. Tosi pitkän
väännön tulos”, Sorjanen nauraa.
”Erityisesti me toivomme, että jätkäsaarelaiset ja ruoholahtelaiset tulisivat meille. Toivomme, että meidän yhteys paikallisiin syvenisi.”
Esitysten lisäksi Viiruksen tekemä Jätkäsaari Walk & Play -audiokävely on edelleen koettavissa. Audiokävelyä voi kuunnella kännykästä
Jätkäsaaren läpi kulkiessaan. Äänessä on muun
muassa paikallisia asukkaita ja alueen suunnittelijoita. Sorjasen mukaan audiokävely on saanut
hyvän vastaanoton.
VIIRUS VOI KÄYTÄNNÖSSÄ ottaa yleisöä saleihin reilusti alle puolet maksimimäärästä, mikä isossa salissa tarkoittaa 45 katsojaa per esitys.
Normaalisti saliin mahtuu esityksestä riippuen
120–150 katsojaa. Pienempään studiotilaan puolestaan voidaan tällä hetkellä ottaa 11 katsojaa,
kun normaalimäärä olisi 30–40 katsojaa.
”Tavallaan nämä kapasiteetit ovat naurettavia, mutta se on keino, jolla saadaan ohjelmisto
vietyä jollain tavalla läpi.”
Turvavälien lisäksi Viiruksen yleisöltä vaaditaan FFP2-suojamaskin käyttöä esityksen ajan.
”Olemme jo ilmoittaneet, että kaikissa
tapauksissa emme voi noudattaa kahden metrin
turvavälejä.”
Sorjasen mukaan studiotilaan mahtuisi kaksi
katsojaa, jos turvaväli olisi kaksi metriä.
Maskien ja puolitäysien katsomoiden kanssa
teatteri on Sorjasen mukaan erittäin koronaturvallinen.
”Viime vuonna rokotekattavuus oli nolla, ja
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Ruoholahden
Holiday Inn avaa
ovensa 500 päivän
tauon jälkeen

Tilaa netistä

Kaikki apteekkituotteet
– myös reseptilääkkeet:
www.verkkoapteekkihelsinki.fi
tai kotisivuiltamme
www.ruoholahdenapteekki.fi

HAE TILAUKSESI apteekin
kassalta tai valitse maksullinen
pikakuljetus kotiin
(pääkaupunkiseutu).
TILAUKSET MYÖS puhelimitse
puh 09 685 9410

Poimintoja Viiruksen syksystä
≈ FYRA DAGAR AV NÄRHET. Uusintaensi-ilta
koronan jalkoihin jääneestä Pipsa Longan näytelmästä. Enää pe 27.8.– ke 1.9. 2021.

Ruoholahden kauppakeskus
Itämerenkatu 21, 00180 HKI
ma–pe 8–20, la 10–18

Ruoholahden Holiday Innin vastaanotto.

≈ ROCKY! RETURN OF THE LOSER. Viiruksen
versio Tanskassa palkitusta näytelmästä, joka
käsittelee kulttuurivasemmiston tuhoa ja oikeistopopulismin nousua. 2.10.–20.11.2021
≈ THE LOVING MEMORY OF HANS ROSLING.
Näyttelijä Oskar Pöysti herättää monologissa tilastotieteellään maailman mainettaan paremmaksi
osoittaneen lääkäri Hans Roslingin muiston eloon.
5.11.–10.12. 2021.
≈ SVETT. Kaapelitehtaalla toimivan Zodiak –
Uuden tanssin keskuksen ja Viiruksen yhteistyö.
”Esitys, jonka fokuksessa ovat estoton keho ja
näyttämö, jossa haisee eksistentiaalinen hiki.”
11.11.–11.12. 2021

Lähde: viirus.fi

katsomot sai myydä täyteen 50-prosenttisesti.
Yhtään tartuntaketjua ei lähtenyt teattereista”,
hän huomauttaa.
Sorjanen uskoo, että rokotekattavuuden parantuessa esityksissä voitaisiin palata jonkinlaiseen normaaliin loka-marraskuussa. Viirus on
varautunut loppusyksynä myymään noin puolet
katsomokapasiteetista.
”Korona on ollut aikamoinen saaga meidän
teatterille, ja on se ollut muillekin. Me olemme
saletisti pandemian sinnikkäimpiä teattereita,
olemme saaneet turpaan tosi pahasti.”
”Mutta henki on pysynyt edelleen hyvänä.
Edelleen naurattaa, huumori ei ole loppunut
kuin hetkittäin.”
Sorjanen kertoo, että henkilökuntaa ei ole
tarvinnut lomauttaa, ja senkin takia ”vielä jaksaa
nauraa”.
Korona-aikana Viiruksessa on ollut käytössä
kaksi kuplaa: toimiston väki on omassaan ja taiteilijat toisessa kuplassa.
”Käytämme maskeja työpaikalla ja teemme
joka toinen päivä pikatestit henkilökunnalle.”
Korona-ajan lisäkäänteistä Sorjanen mainitsee striimauslaitteiston, joka varastettiin viime
keväänä juuri kun Fyra dagar of närhet -esitystä
alettiin harjoitella nettilähetystä varten.
”Saimme striimit lopulta tehtyä Kansallis
teatterin lainattua meille kamat varastettujen tilalle.

.
.

Aasialainen Ma-la 10-20
LÄMMIN BUFFET Su 11-19

Palvelutiskit avoinna klo 12-18
myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää.
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Keitetty
SUOMALAINEN
JOKIRAPU +10 cm
10 kpl/ämpäri

ERÄ

3995

ämp.

Argentiinalainen
PUNARAPU
(raaka, varastoitu
pakasteena)

25

95
kg

050 343 2753

Palana

39 95 Siivuna 49 95

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ
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kg

ERÄ
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3995 2995 2995
kg

Meillä tehty aidolla leppäpurulla kylmäsavustettu LOHI

SUOMALAINEN
TÄPLÄRAPU +10 cm
10 kpl/ämpäri

Tuomaan Kalatukku
Ahvenkosken savustamon
SavuLoimulohifilee
lohifilee

Kalamakasiini
ISO TIIKERIRAVUNPYRSTÖ
(raaka,
varastoitu
pakasteena)

.
.

kg

kg

kg

Oman keittiön
katkarapuskagen
Oman keittiön
kylmäsavulohitartar

29 95
19 95
kg

kg

Palvelutiskit
avoinna myös
sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin
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Jätkäsaari–Ruoholahdessa palj
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Baariin tai ravintolaan lemmikin
kanssa pääsee Jätkäsaaressa ja
Ruoholahdessa melko helposti,
sillä alueelta löytyy kelpo kattaus
koira- ja eläinystävällisiä paikkoja.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

J

ätkäsaari–Ruoholahti on koirarikasta
seutua. Alueen Facebook-ryhmissä keskustelunaiheeksi nouseekin usein alueen koiraystävälliset baarit ja ravintolat
sekä muut koirien palvelut.
Netistä etsimällä tietoa löytyy jonkun verran, mutta kattavia koosteita tai päivitettyjä sivustoja ei löydy. Yksi palveluista on vuonna
2013 perustettu Tassutkartalla.fi, joka pyrkii tarjoamaan tietoa kaikista koiria koskettavista palveluista ympäri Suomen. Tuorein artikkeli sivustolla on julkaistu heinäkuun puolivälissä.
”Sivustoa ylläpidetään harrastustoimintana.
Teemme resurssiemme mukaan koira-aiheisia
uutisia ja artikkeleita sivustolle”, kertoo sivuston toinen omistaja Petteri Poukka.
Sivusto sisältää tällä hetkellä noin 2000 palvelua, joista baareja, ravintoloita ja kahviloita
on yli 500. Jätkäsaari–Ruoholahti-alueelta on
mukana vain kolme ravintolaa, joista yksi on jo
lopettanut toimintansa. Ilmoittaminen sivustolla on maksutonta ja helppoa.
”Ravintola, baari tai mikä tahansa koiriin
liittyvä palvelu voi ilmoittautua sivuston palvelukartalle. Ilmoittautuminen tapahtuu sivuston
kautta lomakkeella”, Poukka kertoo.
Keräsimme oheen muutaman koiraystävällisen ravintolan alueellamme.

Huutokonttorin Kanttiini
VANHAAN SATAMAN huutokonttoriin tehty kahvila-baari osoitteessa Tyynenmerenkatu
1. Baari on sisustettu 1930-luvun satamamiljöön
henkeen. Viikonloppuisin dj tai live-esiintyjiä.
Ravintolapäällikkö Janette Merikukka toivottaa
kaikki hyvin käyttäytyvät lemmikkieläimet tervetulleiksi.
”Korille tarjoamme vesikupin ja koirankeksejä”, hän sanoo.
Vaikka koiria käy paljon, Merikukan mukaan rähinöitä niiden kesken ei ole koskaan sattunut.
”Koirat käyttäytyvät yleensä paremmin kuin
ihmiset”, hän naurahtaa.
Lisää: heathermill.fi ja Facebook: Huutokonttorin Kanttiini, Instagram: huutokonttori. Ravintola
löytyy Tassutkartalla.fi -palveluhakemistosta.

Urbine/Saaren Baari
LÄHELLÄ VERKKOKAUPPA.COMIA osoitteessa Tyynenmerenkatu 7 sijaitseva ravintola Urbi-

Marie Brodrick käy Kitt-koiransa kanssa One Pint Pubin terassilla.

ne tarjoaa juomia, lounasta ja illallista. Listalla
muun muassa burgereita, salaatteja ja pastoja.
Koirat ovat lämpimästi tervetulleita, tarjolla vesikuppi. Myös muuta tarjoilua koirille ravintola
lupaa ottaa listalleen, jos kysyntää riittää.
”Olemme avoimia uusille ideoille”, ravintolasta kerrotaan.
Viereinen Saaren Baari ei koronatilanteen
vuoksi ole tällä hetkellä avoinna.
Lisää: urbine.fi, Facebook: Urbine, Instagram:
urbinehelsinki

Uusi Sauna
VÄLIMERENKADUN korttelisaunan ravintolabaari on auki saunan aukioloaikoina. Baariin
voi tulla, vaikka ei saunoisikaan. Tällä hetkellä
ravintolan keittiö on auki perjantaisin ja lauantaisin.
”Baaritiloihin ovat koirat ja muutkin eläimet
tervetulleita. Vettä tarjotaan, tottakai”, ravintolapäällikkö Tuomo Raitio kertoo.
Paikalla päivystävät saunakoirat Aksu ja
Leon. Raitiolla on käytäntönä, että saunalle tu-

levat koiravieraat odottavat ensin tuulikaapissa,
että Raitio vie isokokoiset landseer-rotuiset koiransa sisäpihalle.
”Pojat saattavat muuten innostua liikaa ja alkaa juosta ympäriinsä. Tämänkokoisten koirien
kanssa se tarkoittaa, että paikat saattavat hajota”, Raitio nauraa.
Lisää: uusisauna.fi, Facebook ja Instagram: Uusi Sauna. Katso myös Instagaramissa: Saunakoirat

One Pint Pub
VUODESTA 1996 Ruoholahden kanavan varrella sijainnut baari tarjoaa laajan valikoiman käsityöläisoluita sekä vaihtuvaa ohjelmaa kuten
live-esiintyjiä, elokuvailtoja ja olutmaisteluja.
Koirille listalta löytyy eri makuisia Vuppe-koiraoluita.
”Kaikki lemmikit ovat meille tervetulleita,
terassille sekä sisätiloihin! Lisäksi koirille tarjotaan vesikuppi ja koirankeksejä”, kertoo baarityöntekijä Iina Ryynänen.
Lisää: www.onepintpub.com, Facebook: One
Pint Pub, Instagram: onepintpub

ota
aikaa
itsellesi

RUOHOLAHDEN METROASEMAN vieressä sijaitseva S-ketjun baari avasi ovensa 20 vuotta
sitten. Baarin alkuperäisen sisustuksen suunnitteli Sakke Järvenpää. Perusoluiden ja klassikoiden lisäksi tarjolla on muun muassa hollantilaisia erikoisuuksia.
Sunnuntaisin ohjelmassa on Baaripähkinäpubivisa. Eläinystävälliset baarityöntekijät toivottavat kaikki lemmikit tervetulleiksi. Koirille
tarjotaan vettä usein pyytämättäkin.
Lisää: raflaamo.fi/fi/helsinki/amsterdam, Facebook: Oluthuone Amsterdam

Barley&Bait
MODERNI OLUTHUONE osoitteessa Välimerenkatu 22 tarjoaa runsaan valikoiman hanaja pullo-oluita, siidereitä sekä viskejä. Olut- ja
viskimaisteluja eli tastingeja järjestetään säännöllisesti. Koirat ja muut lemmikkieläimet toivotetaan tervetulleiksi. Koirille listalta löytyy
kananmakuista Vuppe-koiraolutta.

HELSINGIN
AIKUISOPISTO

OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

1 000+
kurssia

¿habla español?

nykytanssi

tee-se-itse viherseinä (DIY)

helao.fi
Runeberginkatu 22–24
4

Amsterdam

photoshop

guitar playing

viestintä ja vaikuttaminen 5 op
JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Elo-syyskuu 2021

on koiraystävällisiä ravintoloita
Marie Brodrick ja Kitt
MARIE BRODRICK ottaa yorkshirenterrieri
Kittin, 8, usein mukaan baareihin ja ravintoloihin kanssaan. Lempipaikkoihin kotikulmilla Ruoholahdessa kuuluvat Huutokonttorin
Kanttiini ja One Pint Pub. Myös muissa alueen
ravintoloissa parivaljakko on vieraillut,
kesäaikaan useimmiten terasseilla. Yleensä baarissa tavataan ystäviä ja vietetään
pari-kolme tuntia kerrallaan. Brodrick kertoo,
että kotimaassaan Yhdysvalloissa koiria ei
ravintoloihin saa viedä.
”Asuin ennen Helsinkiä Amsterdamissa,
jossa adoptoin Kittin. Myös siellä ravintoloihin
ja baareihin pääsi koiran kanssa. Se tuntui
tosi mahtavalta!”

Yrittäjä Miika Posio tarjoilee
koirille kananmakuista koiraolutta
Barley&Bait -oluthuoneella.

Sami ja Taco
YKSIVUOTIAS PITTBULL Taco viihtyy
Huutokonttorin Kanttiinissa. Jopa niin hyvin,
että Kanttiinin ohi kotiin kulkiessaan se vetää
omistajaansa Samia sisälle baariin. Sami
haluaa esiintyä jutussa vain etunimellään.
”Taco on oppinut, että sieltä saa koirankeksejä”, hän selittää.
Keksien lisäksi Kanttiinissa koirille on
tarjolla vettä sekä suuri määrä silityksiä.
Ystävällinen henkilökunta saa kiitosta.
”Täällä koirat otetaan hyvin huomioon”,
Sami sanoo.
Muissa alueen baareissa tai ravintoloissa
Sami ja Taco eivät ole vielä vierailleet.
”Olemme vasta aloittaneet nämä ravintolavierailut. Taco on käyttäytynyt niin hienosti,
että saatamme jatkossa vierailla muuallakin.”

Uuden saunan omat saunakoirat Aksu (vas.) ja Leon ovat ravintolapäällikkö Tuomo Raition koiria.

”Lisäksi tarjoamme vettä ja kana- tai purutikkuja”, yrittäjä Miika Posio kertoo.
Hänen mukaansa koiria käy viikoittain. Joskus baarissa vilahtelee myös baarin toisen yrittäjän, Toni Moilasen sekarotuinen koira Tessa.
”Tessa on hyvin sosiaalinen ja vilkas koira.
Se ei pysy paikoillaan hetkeäkään”, Posio nauraa.
Lisää: barleybait.fi, Facebook: Barley&Bait,
Instagram: barleybait

Malaga Bar
JÄTKÄSAAREN KORTTELIBAARI ON muusikoiden Jallukka-talon alakerrassa osoitteessa Malagankatu 3. Listalla on muun muassa Jallu-lihapullia ja pizzettoja.
Baari-ravintola on auki lounasaikaan ja
useimpina päivinä myös iltaisin. Ravintoloitsija
Stina Kuisma kertoo, että koirat ovat aina tervetulleita ravintolaan.
”Koiravieraille tarjotaan vesikuppi ja joskus
on herkkujakin”, Kuisma sanoo.
Lisää: www.malagabar.fi, Facebook: Malaga
Bar, Instgram: malagabarhelsinki. Ravintola löytyy
Tassutkartalla.fi -palveluhakemistosta.

DILF Sports Bar

Sami ja Taco viihtyvät Huutokonttorin
Kanttiinissa.”Täällä otetaan
koirat hienosti huomioon.”

OSOITTEESSA Välimerenkatu 5 majaileva sporttibaari on sisustettu urheiluhenkisellä rekvisiitalla. Baarissa tarjolla juomien lisäksi naposteluannoksia kuten chicken wingsejä.
Valkokankailta ja tv-ruuduista seurataan urheilua. Sporttibaariin ovat tervetulleita kaikki lemmikit.
”Rakastamme koiria! Toki muutkin lemmi-

kit ovat tervetulleita. Keittiöstämme varmasti
löytyy herkkuja nelijalkaisille, siivekkäille ja jopa matelijoille”, baarista kerrotaan.
Myös vesikuppi koiralle järjestyy.
Lisää: heathermill.fi, Facebook: DILF Sports
Bar, Instagram: dilf_helsinki

Konttiravintola Morton
LÄNSILINKISSÄ sijaitseva ravintola-baari-kahvila tarjoaa aamupalan ja lounaan lisäksi kahvilatuotteita ja drinkkejä. Ruokalistalta löytyy burgereita ja salaatteja.
Eläinystävälliseen ravintolaan ovat kaikki
eläimet tervetulleita. Kesätyöntekijä Laura Niemitunturin mukaan koiria Mortonissa käy päivittäin.
”Tarjoamme koirille vesikupin ja pieniä namipusseja”, Niemitunturi kertoo.
Lisää: morton.fi, Facebook: Konttiravintola Morton, Instagram: konttiravintola

Naples
LÄNSISATAMANKADULLA Lidliä vastapäätä sijaitseva ravintola on tunnettu napolilaisista pitsoistaan. Baarivastaava Daniel Feiring kehottaa
poikkeamaan vaikka vain drinkille.
”Listaltamme löytyy esimerkiksi monia hyviä coctaileja”, hän kertoo.
Feiring toivottaa kaikki hyvin käyttäytyvät
koirat ja muut lemmikkieläimet tervetulleiksi
ravintolaan.
”Vesikuppi ja namipalat järjestyvät”, Feiring
lupaa.
Lisää:
www.naples.fi,
Facebook:
Naples
Food&Wine Jätkäsaari, Instagram: naples.jatkasaari

Koirat baareissa
jo kymmenen
vuotta Taustalla on
elintarvikelain
muutos
BAARIEN JA RAVINTOLOIDEN ovet aukesivat koirille ja muille lemmikeille elintarvikelain muutoksen myötä vuonna 2011. Opasja avustajakoirat saivat tulla ravintoloiden
sisätiloihin jo sitä ennen. Uudestaan elintarvikelaki muuttui vuoden 2021 huhtikuussa.
EU-lainsäädäntöön pohjautuva laki karsi
paljon pois kansallisia asetuksia. Uuden lain
hygienia-asetuksessa määritetään ainoastaan, että lemmikkieläimiä saa päästää
rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen, kuten
baarien, ravintoloiden ja elintarvikekauppojen, asiakastiloihin.
”Käytännössä se tarkoittaa, että
keittiöön tai muuhun ruoanvalmistustilaan
tai baaritiskin taakse lemmikkieläimiä ei
saa päästää”, kertoo Helsingin kaupungin
ympäristöpalvelujen tiimipäällikkö Mia
Degerlund.
Laki ei myöskään velvoita ravintoloita
ottamaan nelijalkaisia asiakkaikseen.
”Ravintola saa itse päättää ovatko koirat tai muut lemmikit tervetulleita. Ravintolat
saavat myös rajata pääsyn koskemaan vaikka vain pieniä koiria”, Degerlund sanoo.
Lisäksi ravintoloiden tulee ilmoittaa
eläinten sisälle pääsystä ja mahdollisista rajauksista huoneistonsa sisäänkäynnin luona.
”Näin allergiset henkilöt voivat tehdä
valinnan, tulevatko ravintolaan asiakkaiksi”,
Degerlund sanoo.

PAIKALLINEN ASIANTUNTIJA
PALVELUKSESSANNE
Nyt on hyvä aika myydä, sillä asuntokauppa käy vilkkaana.
Hoidan asuntosi myynnin alusta loppuun Bo:n raikkaan
konseptin, sekä vahvan RUOHOLAHTI–JÄTKÄSAARIalueen tuntemukseni ja asiakasverkostoni avulla.

Kutsu minut käymään, niin jutellaan lisää!
SUSANNE GERSTENMAIER
myyntijohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, partner
050 318 0132 | susanne@bo.fi
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AAMUPALA
5,50€

MAJAKKA KIOSKI

Välimerenkatu 3 - 00180 Helsinki

Heidi
Nykvist osti
ensiasunnon
käymättä
paikalla
UUDESSA TALOSSA Heidi

Nykvist osti ensiasuntonsa
Jätkäsaaresta käymättä paikalla.
” Ostin sian säkissä. Päätös syntyi
pohjapiirrosten ja havainnekuvien
perusteella”, Nykvist nauraa.

Lounas

Nepalese Cuisine

Ma–pe
10.30–22
la 12–22
su 12–21

alk.10,50€
Keittiö sulkeutuu
puoli tuntia
aiemmin.

10% alennus
Take away -tarjous koskee à la carte
-annoksia nro 15–73. Voimassa 30.9. 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

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

O

rimattilalainen Heidi Nykvist ehti ennen Jätkäsaareen muuttamista
asua eri puolilla Helsinkiä. Pasilassa,
Munkkiniemessä, Kalliossa, Vallilassa, Töölössä ja viimeiset viisi vuotta Punavuoressa. Ajatus omistusasunnosta kyti
vuosia.
”Tuntui tyhmältä maksaa joka kuukausi
vuokraa jollekin toiselle. Aloin selata asuntoilmoituksia silloin tällöin.”
Jätkäsaari oli Nykvistille tuttu, sillä alueelle
oli aikaisemmin muuttanut ystäväperhe.
”Olin vieraillut ystävilläni muutaman kerran.
Mielikuva Jätkäsaaresta oli myönteinen. Hyvät
kulkuyhteydet, lähellä keskustaa ja merta”, Nykvist muistelee.
Kun ilmoitus vapaasta hitas-yksiöstä Jätkäsaaresta löytyi, varasi hän asunnon heti. Pankkilainan varmistuttua piti kaupat lyödä lukkoon
nopealla aikataululla. Nykvist ei ehtinyt edes
käydä paikalla katsomassa rakenteilla olevaa taloa, vaan teki ostopäätöksen havainnekuvien
pohjalta.
”Ostin sian säkissä”, Nykvist nauraa.
RISKINOTTO KANNATTI, sillä kaupoissa kävi
hyvä tuuri. Vieraillessaan työmaalla Nykvistille selvisi, että 39 neliöisen yksiön kaikki ikkunat
ja koko asunnon levyinen lasitettu parveke avautuu Hyväntoivonpuistoon päin.
”Piirroksista ei ollut saanut realistista kuvaa
asunnon sijoittumisesta suhteessa puistoon tai
muihin taloihin. Yllätyin iloisesti.”
Valmiiseen asuntoon Nykvist pääsi muuttamaan yhdessä poikaystävänsä kanssa touko-

Asunto Oy Helsingin Malaga
≈ Hitas-talo sijaitsee Malagankadun ja Hyväntoivonpuiston kulmassa osoitteessa Malagankatu 8.
≈ Kahdeksankerroksisessa talossa on yhdessä
rapussa yhteensä 45 asuntoa yksiöistä viiden
huoneen huoneistoihin.
≈ Kooltaan asunnot ovat 39–124,5m2. Talo valmistui toukokuussa 2020.
≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupunki Asuntotuotanto
≈ Rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy
≈ Arkkitehtitoimisto: Jukka Turtiainen Oy

kuussa 2020, noin puolentoista vuoden kuluttua
kaupoista. Muuton jälkeen hänet yllätti meren
läheisyys käytännössä.
”Oli hauskaa huomata miten lyhyt matka uimapaikalle Saukonpaateen on. Käyn siellä usein
uimassa.”
Lisäksi Jätkäsaaressa yllätti alueen arkkitehtuuri.
”Täältä löytyy vaihtelevia ja yllättäviä taloja.
On mukavaa, että kaikki talot eivät näytä samanlaisilta.”
Reilun vuoden asumisen jälkeen myönteiset
ajatukset alueesta eivät ole muuttuneet. Joitain
palveluja hän kuitenkin toivoisi lisää.
”Kahviloiden ja apteekin lisäksi kaipaan
enemmän myös ravintoloita sekä monipuolisempia urheilumahdollisuuksia, kuten sisäurheilutiloja”, Nykvist sanoo.
Tällä hetkellä hän käy harrastamassa crossfitiä Salmisaaressa.
Crossfit on kuntoilumuoto, jossa tavoitteena
on kehittää koko kehoa monipuolisesti erilaisilla harjoituksilla ja laitteilla, kuten painoilla ja telineillä. Harjoituksiin kuuluu myös voimisteluliikkeet, kuten käsilläkävely.
”Yksiössäni ei oikein mahdu treenaamaan
tai kävelemään käsillä. Parvekkeella olen joskus
harjoitellut, kun sali oli suljettu.”
Nykvist odottaa mielenkiinnolla, minkälai-

Heidi Nykvistin yksiö sijaitsee Malagankadun ja Hyväntoivonp
”Parasta asunnossa on Hyväntoivonpuistoon avautuva iso par

nen Jätkäsaaresta tulee valmiina.
”Parhaillaan odotan myös talomme sisäpihan
valmistumista, sillä korttelin muut talot ovat vielä rakenteilla.”
ISO YKSIÖ JÄTKÄSAARESSA on nuorelle parille passeli asunto tällä hetkellä. Parasta asunnos-

Hotellimme avautuu
jälleen 1.9.2021
Katso lisää hotellistamme ja hyödynnä

syyskuun aamiaistarjous:
2 yhden hinnalla

finland.holidayinn.com/aamiaistarjous
Holiday Inn Helsinki West - Ruoholahti
Sulhasenkuja 3, 00180 Helsinki
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PIPSA SINKKO -WESTERHOLM

Kellosaarenrantaan suunnitellaan kolmea
kahdeksankerroksista asuintaloa.

Kellosaarenranta,
Hietalahdenallas
ja kortteli
Atlantinkadulla –
Useita kaavoja
kommentoitavissa
RUOHOLAHDEN KANAVAN ja Helenin varavoimalaitoksen väliin sijoittuvan Kellosaarenrannan asemakaava on nähtävillä ja kommentoitavissa 14. syyskuuta asti.
Kellosaarenrantaan suunnitellaan korttelia,
jossa on kolme kahdeksankerroksista asuintaloa
noin 200 asukkaalle. Näitä korttelin korkeita osia
yhdistää matalammat, kolmikerroksiset rakennusosat.
Kanavan vartta kulkeva Kellosaarenrantaniminen katu katkaistaisiin autoliikenteeltä. Kevytliikenne kulkisi edelleen talojen ja kanavan
välistä.
HIETALAHDENALLASTA koskeva asemakaavan
muutosehdotus on kommentoitavissa 3. syyskuuta asti. Ehdotuksen mukaan Hietalahdenaltaan viereen ja osittain päälle rakennettaisiin toimitiloja, sekä muutettaisiin ajokaistojen sijaintia.
Suunnitelmat ovat saaneet paljon vastustusta.
Varsinkin autoliikenteen siirtäminen Bulevardin mutkasta kulkemaan merenrantaa Hietalahdenlaiturin myötäisesti on herättänyt ärtymystä
asukkaissa.

puiston kulmassa.
rveke.”

sa on tilavan parvekkeen lisäksi toimiva pohjaratkaisu sekä se, että kaikki on uutta. Nykvistin
mukaan muutto on kuitenkin edessä vielä joskus.
”Hyvin todennäköisesti muutamme joskus
vielä suurempaan asuntoon. Ehkä uusi asuntokin löytyy Jätkäsaaresta.”

JÄTKÄSAAREN ASUNTOREFORMIKORTTELIN
kaavaehdotus on nähtävillä 31. elokuuta asti. Atlantinkadun, Kanariankadun, Tahitinkadun ja
Samoankujan rajaamalla tontilla asuinkortteli, pysäköintitalo ja yleiset alueet rajataan omiksi alueikseen.
Korttelin ratkaisuista järjestettiin aiemmin yleinen arkkitehttuurikilpailu. Voittotyössä asuinkortteli ja pysäköintitalo on erotettu toisistaan eri kortteleiksi, joiden väliin jää yleistä
aluetta.
KAAVAEHDOTUKSISTA on helpointa esittää
mieli piteensä sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI
SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN

Ripusta
taulusi helposti
Stas-ripustuskiskoilla

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

Tai tilaa kiskot
asennettuna
puh 09 605 356

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

Ruohiksen K-Raudan uudelta kauppiaalta asiantunteva paikallinen

PALVELU&VALIKOIMA
PARAS
kodin kunnostajalle & remontoijalle

22.90

19.95

RAJ. ERÄ!

(24.90) m2

72.82 (79.18) pkt
PARKETTI GOODIY
TAMMI RUSTIC MATTA 3S 5GC

Rustiikkinen 3-sauvainen,
keskitumma parketti. Asennusta
nopeuttaa 5GC-lukkopontti.
3,18 m2/pkt. 501574785

15.

95

(26,95)

PLAFONDI AIRAM ZEO DUO
280 850 lm 830/840

(19.95) kpl

KIERRÄTYSASTIA
SINITUOTE 18 l

Yleisvalaistukseen. Asennus
suoraan valaisinpistorasiaan.
Kodin kierrätettävien jätteiden
Kiinteä LED 12 W, värilämpötila
lajitteluun. 19,6 × 42,8 × 38,5 cm. valittavissa ennen asennusta.
502279138
Ø 280 mm. Valkoinen 502062080

VARAA ILMAINEN
SUUNNITTELUAIKA
MYYMÄLÄSTÄMME TAI NETISSÄ:
ajanvaraus.k-rauta.fi

149.-

(169.-)

AKKUISKUPORAKONE RYOBI
ONE+R18PD3-242S 18V

Akut 4,0 ja 2,0 Ah. 2 vaihdetta.
LED-työvalo. Mukana laukku ja
laturi 1,5 Ah/h. Osa laajaa ONE+
-järjestelmää.
502198968

RAHOITUS
PALVELU

69.

90

Millainen kokki
sellainen keittiö

TERASSILÄMMITIN
FXA VERTICAL 600 ja 1200 W

CELLO-KEITTIÖT
Susanna Ritala
050-4314003
susanna.ritala@k-rauta.fi

Tarjoukset ovat voimassa 31.8. asti, niin kauan, kuin varatut erät riittävät.
SUUNNITTELUPALVELU

KULJETUS
PALVELU

(74.90)

REMONTTINEUVONTA

Sähkökäyttöinen,
hiilikuituvastuslamppu ja
kääntyvä lämpöheijastinpelli.
Lämmitysala n. 6–10 m². IPX4.
502126634
ASENNUS
PALVELU

AJANVARAUS
PALVELU

RUOHOLAHTI

ark. 8–21, la 9–18, su 11–18 • puh. 010 2491 000

Itämerenkatu 21, Helsinki • www.k-rauta.fi/ruoholahti
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Länsisatamankadulta löytyy
viidakkomainen parveke

Hyvän tuulen fest
siirtyy jälleen
MUUTAMAN kerran
koronan takia siirtynyt alueen oma juhla, Hyvän tuulen
fest, siirtyy jälleen
tulevaisuuteen. Tavoitteena on järjestää juhla ensi vuoden
toukokuussa.
Tapahtuman siirtämiseen päädyttiin, kun elokuun alussa hallitus
päätti kiristää koronarajoituksia. Juhlat oli tarkoitus järjestää 28. elokuuta Hyväntoivonpuistossa ja lähialueilla.
Tapahtumasta voi tiedustella lisää osoitteesta
hyvantuulenfest@gmail.com
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

RAUNO HIETANEN

Aira Riialin viidakkomainen
parveke oli naapurien mielestä
niin hieno, että he pyysivät Riialia
soittamaan paikallislehteen.

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

A

lhaalta kadulta se jo näkyy. Länsisatamankatu 34:n edessä ei käy epäselväksi,
missä Aira Riialin parveke sijaitsee.
Ylhäällä parvekkeella näky on vielä
kahta vehreämpi.
”Villiviini, viinirypäle, sitten toinen villiviini, sitten krysanteemia, tomaattia ja mustasilmäsusannaa on monta, kolmea eri väriä. Ja krassejakin on”,
80-vuotias Riiali luettelee.
Riialin länsiparveke vakuutti ainakin hänen
naapurinsa, jotka patistivat hänet soittamaan paikallislehteen asiasta. Riiali teki työtä käskettyä.
”He sanoivat, että tästä pitää saada joku kuva
lehteen, täällä ei ole kenelläkään tällaista parveketta”, Riiali sanoo.
Riialille kukat ja kasvit ovat olleet aina tärkeitä.
Puumalassa asuessaa hänellä oli oma kasvihuone.
Kun lapset halusivat tekonivelleikkauksen jälkeen
äitinsä lähemmäksi, Riiali muutti Helsinkiin.
Hän muutti ensimmäisten asukkaiden joukossa
Länsisatamankadun Setlementtiasuntoon vuonna
2017. Oli heti selvää, että asunnon parvekkeelle tulisi paljon kukkia.
Vastapäisen Lidlin uudehko rakennus hieman
harmittaa Riialia, hänen mielestään se varjostaa
parveketta, eivätkä kasvit saa valoa entiseen tapaan.

Ruoholahden
Citymarketissa
uudistuksia
K-CITYMARKET RUOHOLAHDEN käyttötavarapuoli uudistuu syksyn aikana. Remontti alkoi
tällä viikolla (viikko 34) ja valmista on tarkoitus
olla viikolla 36 eli syyskuun toisella viikolla.
”Isoimman muutoksen kokee kauneus- ja päivittäistavaraosasto, joka laajenee huomattavasti.
Lisävalikoimaa on tulossa myös urheiluvaatevalikoimaan. Naisten- ja miesten sisävaatteet poistuvat valikoimastamme”, kertoo tavaratalopäällikkö Maria Cebe.
Cebe kertoo, että hetkellisesti jotkin tuotteet
voivat olla ”liikkuvassa paikassa”.
”Autamme asiakkaita mielellään ja myymälässä onkin enemmän henkilökuntaa remontin
ajan asiakkaita varten ja varmistaaksemme, että
pysymme aikataulussa.”
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Aira Riiali hoitaa parvekekasvejaan pari tuntia päivässä.
AIRA RIIALIN KOTIALBUMI

ta tänä kesänä niistä ei satoa tullut vielä.
”Tummansinisä viinirypäleterttuja löytyi 16 kappaletta viime vuonna. Me söimme ne, emme pitäneet vielä viininpolkijaisia”, Riiali nauraa.
Riialilla on parvekkeella myös sähköinen avotakka.
”Se on tosi kaunis ja mukava sitten kun aurinko
ei enää lämmitä. Jouluglögit me otetaan aina takkavalossa, lämmittää jalkoja mukavasti.”
Onko sinun parvekkeesi sisustettu poikkeuksellisesti? Vinkkaa parvekkeista meille osoitteeseen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

EDELLISVUOSINA RIIALI on saanut runsaan viinirypälesadon, mutta viime talvena viiniköynnös ilmeisesti paleltui. Tilalla on uusia köynnöksiä, mut-

Aira Riialin viinirypälesato kaksi vuotta sitten.

Jätkäsaari

PALVELU PELAA

ark
la

PARHAAN LÄHIKAUPAN TUOREIMMAT TARJOUKSET.

su

7-23
7-23
9-23

TARJOUKSET VOIMASSA 23.8.-5.9.2021 ELLEI TOISIN MAINITA.

SYKSY ON KALASTUKSEN PARHAIMPIA AIKOJA. NIINPÄ NEUVOTTELIMME KALOJEN HINNAT KOHDILLEEN…
Suomalainen tuore
ruodoton
kirjolohifilee

17

Norjalainen
lohifilee
ruodoton

19

95
KG

KG

Suomalainen tuore
kuhafilee

Lämminsavustettu
ruodoton lohifilee

Kauppiaan
paahtograavi

27

24

29

säävaraus

95

95

KG

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki
ville.hamalainen@k-market.com
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puh. 020 734 5640
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Meillä myös
Pakettiautomaatti
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meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Kolmikko perusti
oman kioskin
Välimerenkadulle
Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
VÄLIMERENKADULLE Huutokonttoria vastapäätä aukesi kesäkuussa Majakka-kioski.
Kioskia pyörittää yrittäjäkolmikko, joista
Tom Forsmanilla ja Sampo Siikasella on pitkä kokemus kioskiyrittäjyydestä Helsingistä.
Heidän mukana on Forsmanin isoveli Jari Kankaanpää, jolla on pitkä kokemus asiakaspalvelusta laivoilla.

TOUKO KAUPPILA työskentelee Kaapelitehtaan Konttorissa. Se on uusi infopiste ja kahvilatila, joka avattiin noin vuosi sitten Kaapelitehtaan sisäpihalle johtavan porttikongin
varrelle.
”Olen tykännyt olla täällä. Kivoin työpaikka, missä olen ollut.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

YRITTÄJÄ: Majakka-kioskin kolmikko
TOM FORSMAN asui muutama vuosi sitten Jätkäsaaressa ja kulki Välimerenkadun puukorttelin
liiketilojen ohi matkalla töihin.
”Joka kerta mietin, että tässä olisi hyvä
paikka kioskille.”
Maaliskuussa Forsman huomasi ohi kulkiessaan liiketilat tyhjinä. Hän soitti Sampo Siikaselle, jonka kanssa he olivat jo vuoden päivät
miettineet yhteistä yritystä.
”Ruvetttiin siinä ikkunan takana suunnittelemaan asioita. Asiakkaat ovatkin sanoneet, että
juuri tähän kohtaan on kaivattu kioskia.”
Kesän alussa kioski avattiin. Majakassa toimiva 300 lokeron noutomaatti on suurimpia Postin
pisteitä yksityisen toimijan tiloissa.
Majakka on yksityisyritys, joka aikoo
kuunnella paikallisia tarkalla korvalla. Forsman
toivoo, että heidän esimerkki rohkaisee muitakin
yrittäjiä tekemään vastaavaa.
”Kaiken ei aina tarvitse olla sidottua ketjutoimintaan.”
Majakka tarjoaa monia kioskituotteita ja
muun muassa itse tehtyjä liha- ja kasvistäytteisiä
leipiä, jotka Forsmanin mukaan ovat saaneet
paljon kiitosta. Kahvi tulee Punavuoren Kaffapaahtimosta. Forsman vinkkaa seuraamaan
Majakka-kioskia Facebookissa, jonne tulee tietoa
kampanjoista ja tarjouksista.

RAUNO HIETANEN

www.ruoholahdenpysakointi.fi

AINA
AIKAA VARAAMATTA:

Majakka-kioskin yrittäjäkolmikko Sampo Siikanen
(vas.), Tom Forsman ja Jari Kankaanpää.

Sähköiset tai paperikuvat:
●

TÖISSÄ: Touko Kauppila
RAUNO HIETANEN

KAAPELITEHTAAN Konttori on monta asiaa. Se
on kahvila, olohuone, infopiste, kauppa, mikrogalleria ja mikrotapahtumatila.
Info- ja kahvilatyöntekijä Touko Kauppila
haki ja pääsi tapahtuma-assistentiksi Kaapelitehtaalle siviilipalvelukseen kaksi ja puoli vuotta sitten. Siviilipalveluksen jälkeen työ vaihtui oikeaksi
palkkatyöksi.
”Olin ensin tapahtuma-assarina ja sen
jälkeen kun Konttori avasi, niin siirryin tähän”,
23-vuotias helsinkiläinen kertoo.
Kauppila asuu vielä hetken Lauttasaaressa,
josta hän on kulkenut töihin pyörällä tai julkisilla.
Syyskuussa työmatka hieman pitenee, kun hän
muuttaa Kallioon.
Kauppila tekee töitä täysipäiväisesti Konttorilla. Hän on parhaillaan aloittamassa myös
kulttuurialan opintoja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.
”Kampus on Kaunaisissa, mutta kulttuuritutkinto on pääosin verkkotutkinto.”

Touko Kauppila työskentelee
Kaapelitehtaan Konttorissa, joka
on sekä infopiste että kahvila.

Elo-syyskuu 2021

●

passikuvat ● ﬁrman korttikuvat
viisumikuvat

KIIKAREIDEN JA KAUKOPUTKIEN ERIKOISLIIKE
Itämerenkatu 16, ihan siinä metroaseman vieressä
Avoinna ma-pe 10–18

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Hae
maksuttomiin
kerhoihin
RUOHOLAHDEN LEIKKIPUISTO oli tuttuun tapaan avoinna koko kesän ja maksutonta kesäruokaa tarjoiltiin koulujen alkuun asti. Koululaisille järjestettiin koko kesän erilaisia
päiväleirejä viikoittain, joissa muun muassa
pyöräiltiin, askarreltiin, retkeiltiin lähiympäristössä sekä leikittiin yhdessä vauhdikkaita leikkejä lasten toiveiden mukaan.
Iso kiitos kaikille asiakkaille aurinkoisesta
ja ihanasta kesästä!
KOULUJEN ALKAESSA olemme saaneet koululaisten toimintaan paljon uusia koululaisia vanhojen lisäksi, joiden kanssa on touhuttu leikkipuiston pihalla.
Samoin uudet leikkitoiminnan kerholaiset
aloittavat elokuun lopussa Menninkäisten ja
Kultahippujen kerhoissa. Nämä leikkitoiminnankerhot ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville lapsille 2-vuotiaasta maksuttoman esiopetuksen alkamiseen saakka. Kerhoihin haetaan
sähköisellä lomakkeella. Kerhot ovat toistaiseksi maksuttomia. Lisätietoja kerhoista voi hakea

www.hel.fi/leikkipuistot tai kysyä leikkipuiston
ohjaajilta.
1.9. alkaen järjestetään aamupäivisin lapsiperheille avoimen varhaiskasvatuksen ohjattua
toimintaa leikkipuiston pihalla. Ohjattuun toimintaan ilmoittaudutaan ja tarvittaessa rajaamme ryhmän osallistujamäärää.
Lapsiperheiden ohjelman julkaisemme perjantaina 27.8. leikkipuiston Facebook-sivuilla.
Sivuilta voi seurata myös muita tiedotteita internetin sivujen lisäksi.
Ohjatun toiminnan lisäksi leikkipuiston piha kiinteine leikkivälineineen ja piha-leluineen
ovat lasten ja perheiden käytössä.
Leikkipuiston sisätilat ovat varattu vain
leikkitoiminnankerholaisten ja koululaisten
käyttöön. Wc:t ja käsienpesumahdollisuus ovat
käytettävissä.
Lapsille ja lapsiperheille löytyy ohjelmaa
myös Helsinki-kanavalta Stadin leikkipuisto
verkossa, kohdasta Videosarjat, nimellä Tänään
leikitään leikkipuistossa.
TULETHAN LEIKKIMÄÄN terveenä ja noudatat
leikkipuistojen turvallisuus- ja hygieniaopasteita. Valitsethan leikkipaikan väljästi turvavälit huomioiden.
Hyvää alkavaa syksyn kaikille ja nähdään
leikkipuistossa!
Puiston väki

Tervetuloa konserttiin!
Helsingin Konservatorion syyskaudella on luvassa muun muassa seuraavia konsertteja.
Seuraamme ja noudatamme koronarajoituksia ja -ohjeita, ja pyydämme
samaa myös vierailtamme. Tarkistathan aina ennen konserttiin tuloa
verkkosivuiltamme voimassa olevat varotoimet. Tervetuloa!
pe 27.8. klo 19.00
OOPPERAKOHTAUKSIA
ONNENPYÖRÄSSÄ
Avoin oopperaluokka esittää kohtauksia klassisista
oopperoista ym., mm. Cosí
fan tutte, Figaron häät,
Hoffmannin kertomukset ja West side story.
Ohjaus Juulia Tapola,
säestys ja valmennus
Ilona Lamberg
Konserttisali
pe 10.9. klo 19.00
KVARTETIN TUOMAA
Synkronis-kvartetti
Beethoven: Jousikvartetto nro 8

Konservatorion opettaja
konserttien sarja
Konserttisali
pe 1.10. klo 19
HELSINKI CONCORDIAN
KONSERTTI
Helsinki Concordia
esiintyy kapellimestari
Petri Sakarin johdolla
Respighi - Rautavaara - Schubert
Konserttisali

to 7.10. klo 18.30
KUOROJEN KONSERTTI
Konserttisali
to 4.11. klo 19.00
LIEDERKREISIT
Konservatorio laulajat ja pianistit esittävät lied-musiikkia
Ohjaava opettaja
Heikki Pellinen
Konserttisali

ma 4.10. klo 19
LAULAJAT LAVALLA
Konservatorion laulun
opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

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

NUORISOTALO
KORALLI

ke 6.10. klo 18.30
ORKESTERIEN KONSERTTI
Valonsäde, Elohopea ja Visollo-orkesteri esiintyvät.
Konserttisali

@helsinginkonservatorio

Ruoholahdentori
6
Ruoholahdentori
6
100 m100
Ruoholahden
metroasemalta
m Ruoholahden
metroasemalta

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

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

Uusi ohjaaja
Billy osaksi
nuorisotalon
tiimiä

na kuin ennen kesälomia. Varhaisnuorille, eli
3–6-luokkalaisille ovet ovat auki maanantaina,
keskiviikkona, torstaina ja perjantaina kahdesta
neljään.
Iltanuorille, eli seitsemäsluokkalaisille ja sitä vanhemmille talo on auki samoina päivinä
viidestä varttia vaille yhdeksään. Tulemme pitämään nuorisotalolla toimintaa myös lauantaisin, mutta lauantaisista aukioloista tiedotamme
myöhemmin.

SYKSY ON SAAPUNUT ja sehän tarkoittaa uusia
alkuja ja muutoksia. Myös nuorisotalolla on tapahtunut muutoksia, josta ison on varmasti ohjaajamuutos.
Lähes jo kalustoon kuulunut tuttu ohjaaja Terttu siirtyi ohjaajaksi keskuskirjasto Oodin
nuorten tilaan, joka muuten sijaitsee katutason
parvella.
Tertun tilalle osaksi nuorisotalon ohjaajatiimiä siirtyi kesätoiminnasta monelle tuttu Billy.
Billy on aikaisemmin työskennellyt nuorisotalo
Betaniassa, mutta siirtyi Betanian lopettamisen
jälkeen Ruoholahteen. Nuorisotalolla ohjaajina
toimiikin Tuomas, Maria, Suvi ja Billy.
Nuorisotalon aukiolot ovat pysyneet sama-

KORONA JYLLÄÄ EDELLEEN niin maailmalla kuin myös Helsingissä. Tästä johtuen nuorisotalolla suositellaan kaikkien kaksitoista vuotta
täyttäneiden käyttävän kasvomaskia. Noudatamme talolla Helsingin kaupungin ja aluehallintaviraston ohjeistuksia tilojen käytön ja asiakasmäärän suhteen.
Toiminta nuorisotalolla perustuu pitkälti kävijöiden toiveisiin, ja pyrimmekin toteuttamaan
toiveita spontaanisti, jos siihen on mahdollisuus. Suosittuja puuhia tällä hetkellä on lasersota, polttopallo, piilosleikit ja erilaisten pelien pelailu.
Myös kädentaidot kiinnostavat nuoria.
Maria

Kanava

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

Armollisuus
kelluttaa
KULUNEENA KESÄNÄ lämpö on hellinyt, ja koetellut. Yksi hellekesän ilojani on ollut uiminen
ja kelluminen meressä ja järvessä. Kellumisen
yksi viisaus on irti päästämisessä. Jotta voisin
antaa veden kantaa, minun pitää päästää irti
oman kehoni kannattelusta.
Suorituskeskeisen aikamme keskellä kelluminen muistuttaa olemisen viisaudesta. Suorit-

Kappelissa
tapahtuu

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

Katso ajantasainen toimintamme ja turvaohjeet facebook.
com/hyvantoivonkappeli

OMPELIMO ATELIER 18 % 044 0880 518

Avaamme toimintaamme syksyllä mahdollisimman laajalti,
turvallisuuden huomioiden.

Punkkibussi on liikkeellä!

w w w. o m p e l i m o 1 8 . f i

Kaikki rokotukset kätevästi ja edullisesti.

Laivapojankatu 3

maanantaina klo 15–16.30
30.8./6.9./13.9./27.9.

S-Market Ruoholahti

koko aikataulu:
KOKO
AIKATAULU:
saaristolaakarit.fi
istolaakar
www.saaristolaakarit.fi
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HYVÄN TOIVON
KAPPELI

Myös
PNEUMO KOKKIrokote

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

LÄNSISATAMANKATU 26
(nykyinen osallistujasuositus 25
henkeä)
Vapaaehtoisten ilta ma 30.8. klo
17.30-19. Tutustumista, hiljentymistä ja suunnittelua. Ilmoittautuminen ruut.vasenius@evl.fi

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

tamista ja vastuuta toki tarvitaan. Elämän paineiden keskellä on kuitenkin hyvä muistaa, että
ihmisarvoni ei riipu saavutuksistani vaan olemisestani. Elämä on suurempaa kuin suoritukseni, onnistumiseni tai epäonnistumiseni.
Olemisen viisautta tarvitsemme sekä itseämme että toisiamme kohtaan. Armollisuus antaa tilaa hengittää ja rohkeuden kellua.
Hyvää olemista syksyysi toivoen,
Hannu Varkki
kappalainen
hannu.varkki@evl.fi, 050 5121 820

Valoisa ja maanläheinen messu
su klo 12. Meditatiivinen Luottamuksen messu kuun viimeinen su.
Lisätietoa: hannu.varkki@evl.fi
Yhteisöruokailu 6.9. alkaen
ma klo 17–18.30. Aterian hinta
aikuisille 1€. Mahdollisuus myös
toimia vapaaehtoisena. Info:
hyvatoivo@gmail.com, hannu.
varkki@evl.fi
Kappelikahvila 31.8. alkaen ti
klo 14–15.30. Avoin kohtaamispaikka. Info: eija.hoikkala@evl.fi
LÄNSISATAMANKATU 28
(osallistujasuositus Pasaati 15,
Ankkuri 10 henkeä)
Perhekerho (Pasaati) 30.8. alkaen ma ja ti klo 9.30–12
Vauvaperhekerho (Pasaati)

31.8. alkaen ti klo 13–14.30
Info: milla.kiiski@evl.fi, janette.
lintula@evl.fi
Iso Korva -keskusteluryhmä (Ankkuri) ma klo 18-20: 13.9, 11.10,
8.11, 13.12. Info ja ilmoittautuminen Mirja Vallisaari, p. 040 760
9193, mirja.vallisaari@gmail.
com
Raamattupiiri pe klo 18 (Pasaati): 3.9., 1.10., 5.11., 3.12. Info:
ihelena.haataja@gmail.com
Julkaisemme Facebookissa
ja tuomiokirkkoseurakunnan
YouTube-kanavalla meditatiivisia
videoita.
Podcastejamme voi kuunnella
helsingintuomiokirkkoseurakunta.
fi/podcastit –sivulla ja Spotifyssa.
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TAPAHTUMIA
PURISTAMO
>

Helsingin Taideyhdistys ry: Tarinoita taiteesta 29.8. asti

>

Musta lista -kollektiivi: Kaikki mustaa 7.-20.9.

VALSSAAMO
>

Suomen Taiteilijat ry: 53. Vuosinäyttely 29.8. asti

>

Kameraseura Galleria West: 2000-luvun valokuvia
15.9.-3.10.

TANSSITEATTERI HURJARUUTH
>

RUUTIA! Kansainvälinen tanssifestivaali lapsille ja
nuorille 25.8.-26.9.

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
>

Tiia Kasurinen: I’m not entirely here (cybersad) 27.8.-2.9.

>

Mira Kautto, työryhmä: BS/BF 9.-19.9.

>

Broas & Nyberg: Designing the End 30.9.-7.10.

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
TEATTERIMUSEO
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>

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

ZODIAK TARJOAA
NYKYTANSSIA
KAIKILLE

SATA VUOTTA
KAMERASEURAA
2000-LUVUN VALOKUVIA
15.9.–3.10.2021

Kameraseuran juhlavuoden päänäyttely Kaapelitehtaan Valssaamossa esittelee kameraseuralaisten 2000-luvun valokuvia.
Jurytetty näyttely sisältää runsaat 150 teosta 52 valokuvaajalta.
Avoinna: ma-pe klo 12–19, la-su klo 12–16
Vapaa pääsy.

HENGITTÄVÄÄ NYKYTAIDETTA NÄYTTÄMÖLLÄ

YLIOPPILASKAMERAT ESITTÄÄ
GALLERIA WESTISSÄ
2.–30.9.2021
Ylioppilaskamerat on Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan eli
HYY:n piirissä toimiva valokuvausharrastajien järjestö. Toiminnan
muodostavat erilaiset valokuvaukseen liittyvät kurssit, näyttelyt
ja tapahtumat kuten mm. Fotomaraton-valokuvauskilpailu.
Kameraseura Galleria West, B-rappu, 2. krs.
Avoinna: ma-su klo 9–21
Vapaa pääsy.
Helge Heinonen

KÄYTÄVÄGALLERIA
>

Uuden tanssin keskus Zodiakissa on luvassa runsas esitysja kurssisyksy, voimassa olevista kokoontumisrajoituksista
huolimatta. Olemme sopeuttaneet niin myynnissä olevien
lippujen määrän kuin kurssille tarjolla olevien paikkojen määrän vastaamaan viranomaismääräyksiä.

Pirjo Källi: Mystisiä maisemia 2.-30.9.

Zodiakin omalla näyttämöllä Kaapelitehtaalla nähdään syksyn aikana uudet teokset seuraavilta koreografeilta ja työryhmiltä: Mira Kautto & työryhmä, Broas & Nyberg; Kemp
painen, Nieminen, Peura sekä Janina Rajakangas. Lisäksi
elo-syyskuun vaihteessa nähdään uusintaesityksinä Tiia
Kasurisen viime syksynä nähty sooloteos.
Elo-syyskuun aikana Kaapelitehtaalta starttaa lisäksi matkaan Kira Riikosen ja Tuukka Jukolan pyöräillen koettava
taidevaellus Cycle City. Esitykset 21.8.–5.9. Zodiak tekee
syksyn aikana myös yhteistyötä Jätkäsaaressa sijaitsevan
Teater Viiruksen kanssa. Viiruksessa esitetään marras-joulukuussa työryhmän Ahti Kuningas Lommi Nenonen Salo
Soidinsalo yhteisteos Svett.
Syksyn koko esitys- ja tapahtumaohjelmisto löytyy osoitteesta www.zodiak.fi/ohjelmisto
Jenni Pystynen

KAMERASEURA GALLERIA WEST
>

Ylioppilaskamerat 2.-30.9.

DRAWING GALLERY D5
>

Tiina Poutanen: Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa jutella
pimeästä aineesta? 1.9. asti

GALLERIA VAAGA
>

Vapaan ekat 29.8. asti

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
>

Mikrogalleria: Anna-Maija Mattila-Selin 27.8. asti

>

Mikrogalleria: Kameraseura 31.8.-29.9.

STOA MARIAPASSIO
>

Stoa Mariapassio 19 vuotta 30.9. asti

Lue lisää:
kaapelitehdas.fi/tapahtumat

—————

Pikipojat 1957

SATAVUOTIAS KAMERASEURA
Kameraseuran 100-vuotisjuhlavuotta vietetään erilaisten tapahtumien merkeissä, joista osa on tilanteen mukaan etäyhteyksillä.
Historioitsija Yki Hytönen on koonnut Kameraseuran tarinan,
sen taustat ja vaiheet. Historiakirja on nähtävillä Kaapelitehtaan
Konttorissa sekä myynnissä 2000-luvun valokuvia -näyttelyn
yhteydessä.

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.

MUITA NÄYTTELYITÄ SYYSKUUSSA
Kaapelitehtaan Konttorissa on syyskuun ajan Kameraseuran toimintaa esittelevä pienoisnäyttely. Via Kaapelissa on
ikkunanäyttely.
www.kameraseura.fi, www.kamera-lehti.fi
#kameraseura100

Elo-syyskuu 2021

HEITTÄYDY TANSSIKURSSEILLE
Zodiakin kurssiohjelmisto tarjoaa tanssi- ja liikekursseja
aikuisille harrastajille. Suurin osa kursseista ja työpajoista
ei edellytä aiempaa tanssin harrastusta, vaan tunneilla liikutaan oman kehon puitteissa. Tunteja ohjaavat tanssitaiteilijat
Syksyllä 2021 kurssiohjelmasta löytyvät muun muassa
supersuositut Heittäydy liikkeeseen – nykytanssia kaikille
-kurssit tiistaisin ja keskiviikkoisin. Tiistaiaamuisin on tarjolla kehonhuoltoa pilateksen ja joogan merkeissä. Aamutunnit
on suunniteltu erityisesti toimistotyötä tekeville.
Katso koko kurssitarjontamme osoitteesta www.zodiak.fi/
kurssit, ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan.
Tervetuloa Zodiakiin ja hengittävän nykytaiteen äärelle!

ILMOITUS

MISSÄ
TANSSI
MASKEERAA
VALOKUVAA

Janina Rajakankaan Niitty-teos nähdään joulukuussa
Zodiakin näyttämöllä.

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI
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Photo: Jana Slaby

Bar - Restaurant - Public Sauna
Open Tue–Sat 16–22
Välimerenkatu 10

September Offers
Sauna: 10 €
10 times: 80 €

www.uusisauna.fi
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