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JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

 ruohis.fi

R U O H I S . F I

Itämerenkatu 21, HELSINKI ... ja kaikki hoituu kerralla.

Alko • Apteekki • Bieder -kukkakauppa • Burger King® • CarWash • Dressmann • Eerikin Pippuri
Fenno Optiikka • Hiusfashion • Hua Du - Aasialainen ravintola • Jysk • K-Citymarket 24 h
K-Rauta  •  Kierrätyspiste • Mayor’s Gym 24 h • Musti ja Mirri • Peura Outlet • Posti 
pakettiautomaatti • Subway® • TalletusOtto-automaatti • Tokmanni • Uff

 1h I L M A I N E N 
PYSÄKÖINTI 
Plussa-kortil la

+ monta  
   muuta

HuaDu

Lounasaikaan klo 10-15
valinnainen annos ja 
kahvi + limua niin 
paljon kuin jaksat

9,90

Tuplajuustoateria 
Sisältää avotulella 
grillattua naudan- 
lihapihviä 

4,-
Aasialaista ruokaa  
noutopöytä
la-su klo 12-17 15,-
ma-pe klo 10.30-20

12,-
Päivän  
Subi®  
15 cm

3,90

PPJ:n  
Salla Malin, Anu 

Reunanen ja 
Jussi Laukkanen 

Jätkäsaaren 
kuplahallilla.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Terveysasema 
avasi ovensa 
Ruoholahdessa

Hyväntoivon 
puistossa autoilu 
ärsyttää  
paikallisia

Sivu 3 

Sivu 6–7 

RAUNO HIETANEN RAUNO HIETANEN

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Sivut 4–5

LAUTTASAARI     EIRA     PUNAVUORI     HERNESAARI     27. VUOSIKERTA     LOKAKUU 2021 ≈  ≈  ≈  ≈  ≈

Futaajien 
kaupunginosa
Jalkapallon suurseura PPJ:n jäsenmäärä 
Jätkäsaaressa kasvaa vauhdilla. Uusi 
paikallinen kuplahalli tuo  lisävauhtia.

Paikallisten uusi terveysasema palvelee 
osoitteessa Tallberginkatu 2A.
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PÄÄKIRJOITUS

Helsingin Sanomat julkaisi elokuun 
lopussa jutun, jossa Helsinki oli 
jaettu muutamaan sataan miniruu-
tuun. 

Ruuduille annettiin arvosanoja 
sen mukaan, miten lähellä koulut, kaupat, kir-
jastot, pysäkit ja muut palvelut olivat kyseisiä 
ruutuja. Pisteitä sai myös siitä, miten helposti 
ruudusta pääsi Helsingin rautatieasemalle.

Selvityksen mukaan kaupungin paras ruu-
tu palveluiden kannalta osuu Jätkäsaareen, 
Kansainvälisen koulun tienoille. 

Vielä kun huomioi, että viime keväällä jul-
kaistun selvityksen mukaan Helsinki on maa-
ilman kolmanneksi paras kaupunki asua, niin 
eipä ihme, jos tuntuu huimaavalta etuoikeu-
delta asua juuri täällä. Boston Consulting 
Groupin ja BCC Henderson Instituten tutki-
muksessa Helsingin edellä olivat vain Lontoo ja 
New York.

Hesarin lehtijuttu sai muistelemaan omaa 
asunnonmetsästystä ja muuttoa Espoosta tän-
ne noin seitsemän vuotta sitten. 

Etsimme kotia, mutta olimme myös yl-
lä lueteltujen hyvien palveluiden perässä. Ar-
jen helppous oli tärkeä kriteeri. Laskin, miten 
paljon säästäisin aikaa joka päivä työmatkoissa 
keskustaan ja takaisin. Lasten koulukin pilkot-
ti potentiaalisen kodin ikkunasta, eikä ekaluok-
kalaisen matkan varrella olisi yhtään autotien 
ylityksiä. Sekin painoi vaakakupissa paljon.

LÄNSISATAMAN KAUPUNGINOSA kasvaa 
edelleen huimaa vauhtia, ja palveluista ravinto-
loita ja kahviloita on tullut lisää niin Ruoholah-
teen kuin Jätkäsaareenkin. 

Ja ilman sen suurempaa rummutusta alu-
eellemme on avautunut oma terveysasema. 
Tehdessäni ensimmäisiä haastatteluja tähän 
lehteen nelisen vuotta sitten, eräs eläkeläispa-
riskunta päivitteli, ettei luvattua terveyskeskus-
ta ollut vieläkään tullut alueelle. Kaksikym-
mentä vuotta seudulla asunut pariskunta asioi 
Lauttasaaren terveysasemalla.

Ruoholahden uudesta terveysasemasta on 
juttu viereisellä sivulla. Kun seuraavan ker-
ran tarvitsette terveysasemaa, soittakaa ju-
tun lopussa näkyvään numeroon, varatkaa ai-
ka ja menkää sovittuna aikana meidän omalle 
terveys asemallemme.

Palveluista puheen ollen, alueen asukkaat 
ovat vuosia toivoneet uimahallia, mutta sellais-
ta ei vieläkään ole tiedossa. Valituskierteeseen 
joutunut Bunkkeri, johon uimalan piti tulla, 
seisoo harmaana ja hiljaisena odottaen koh-
taloaan maailman melkein parhaimman kau-
pungin melkein parhaimmalla sijainnilla. 

LOKAKUU ALKOI monen koronarajoituksen 
kuoppaamisella. Uuden mielialan huomaa ka-
duilla, kaupoissa ravintoloissa ja kahviloissa. 
Korona on edelleen täällä, mutta elämässä on 
paljon muutakin. Nyt on sen muun vuoro.

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

8,8
KUUKAUDEN LUKU

OmaStadi-rahan määrä, joka käytetään 
helsinkiläisten ideoimiin hankkeisiin. Lue sivulta 

12, mitä paikallisia ideoita voit juuri nyt äänestää.

Melkein maailman 
parhaimmat kulmat

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

PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.

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
Välimerenkatu 13 B, 00180 Hki

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 2737-1727

1
2
3

KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

WANHAA TAVARAA KAAPELILLA. 
Keräilylöytöjä, antiikkia ja taidetta on 
tarjolla viikonloppuna Kaapelitehtaal-
la, kun yli 80 näytteilleasettajaa tuo 
tavaroitaan myytäväksi Helsinki Retro & 
Vintage Design Expoon. Tapahtuma auki 
la 9. lokakuut. kello 10–17 ja su 10. 
lokakuuta kello 10–16.

KIVEÄ JA MIELENTERVEYTTÄ. 
Sunnuntaina 10. lokakuuta vietetään 
Maailman mielenterveyspäivää, Aleksis 
Kiven päivää sekä suomalaisen kirjal-
lisuuden päivää. Näihin liittyen Lapin-
lahdella järjestetään ohjelmaa kello 
12–16. Tarkemmat tiedot osoitteesta 
lapinlahdenlahde.fi/tapahtumat/

TAIDETTA MALAGASSA. Taiteilija 
Rasmus Noran maalauksia on näh-
tävillä Malaga Barissa osoitteessa 
Malagankatu 3. Noran maalauksia 
voisi luonnehtia sanoilla ”maagista 
realismia”. Maalaukset on näytillä 
lokakuun loppuun asti. 

Eipä ihme, jos 
tuntuu huimaavalta 
etuoikeudelta asua 
juuri täällä.”

miljoonaa euroa

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

Marraskuu 4.11. 27.10.
Joulukuu 9.12. 1.12.
Tammikuu 20.1. 12.1.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Jätkäsaari–
Ruoholahti  
somessa

Twitter 125 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 1369 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 672 seuraajaa  
@jatksaariruoholahti

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

   Kaikki vaatteet     Matot   
   Kodin tekstiilit      Noutopalvelu

ITÄMERENKATU 8, RUOHOLAHTI

044989 0353  SUPERPESULA.FI&

Loka-marraskuun tarjous

Ma–Pe 8–20, La 10–15, Su 12–17

RUOHOLAHDEN  
ÄSSÄAPTEEKKI
S-Marketin  
yhteydessä
Itämerentori 2  
Puh. 029 170 0780

RUOHOLAHDENASSAAPTEEKKI.FI

Vita- 
nallet
Kaksi yhden  

hinnalla  

Sana-sol

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

041 318 5858  taksi@karhunkorpi.fi%

  
KOVAVAHA NYT alk. 99€  

 (ovh. 145€) tällä kupongilla 
 
 

 

HTC Carwash 
Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki 

Varaukset: 050 377 1700 
 

NYT ON AIKA VAHATA AUTO LOSKAA VASTAAN! 

 

Tule nauttimaan herkullisesta 
ruoasta, hyvistä viineistä, 
drinkeistä tai kahveista ja 
kauniista kanavamaisemasta.

ssss

TERVETULOA FAROON!
 www.faroravintola.fi
      010 424 9830  Kellosaarenranta 2.  &

Isänpäivänä 14. marraskuuta  
kolmen ruokalajin menu, kaksi kattausta.
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Puistojooga on vuoden Jätkäsaariteko

Kaikille avoimen puistojoogan ideoi-
jalle ja vetäjälle Kirsi Kankaanpääl-
le myönnettiin Vuoden Jätkäsaariteko 
-palkinto.

”Olen aina ajatellut, että kun tekee 
hyvää, niin myös saa hyvää”, palkittu Kirsi Kan-
kaanpää sanoo.

Kunniakirja kukkineen myönnettiin Kan-
kaanpäälle tiistaina 14. syyskuuta juuri ennen jo-
katiistaista joogatuntia, jota hän on pitänyt Hy-
väntoivonpuistossa läpi vuoden talvikuukausia 
lukuunottamatta ja ainakin pienistä vesisateista 
piittaamatta.

Kankaanpää oli täysin yllättynyt palkinnosta.
”Luulin, että sieltä tulee sedät joogatunnille”, 

hän sanoi puistoon paikalle astelleelle palkinto-
raadille.

Jätkäsaari-seuran edustajat kertoivat ryhmä-
läisille palkinnosta ja miksi se jaettiin juuri puis-
tojoogan vetäjälle. Joogaryhmä onnitteli ja taput-
ti vuolaasti Kankaanpäälle. 

Lähes kaikki puistojoogaan saapuneet ovat 
naisia, mutta ainakin yksi mies näyttää olevan 
mukana myös. Joogatunneille tuodaan oma mat-
to, jonka päällä ryhmä tekee sukkasiltaan liikkei-
tä. Osa ryhmäläisistä on varustautunut syyske-
liin villasukilla. 

Kankaanpää kiitteli vuolaasti kunniakirjas-
ta.

Jätkäsaari-seuran ja Jätkäsaari–
Ruoholahti-lehden tunnustus 
jaettiin nyt ensimmäistä kertaa. 
”Olen aina ajatellut, että kun 
tekee hyvää, niin myös saa hyvää”, 
palkittu Kirsi Kankaanpää sanoo.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaari-seuran edustajat Lari Ahokas (vas.), Juha Saarinen ja Mauri Siirala 
luovuttivat kunniakirjan Kirsi Kankaanpäälle tiistain joogatunnin yhteydessä. 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti kirjoitti 
puistojoogasta toukokuussa 2021.

Ruoholahden terveysaseman 
aulassa on viherseinä.

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

K-Raudan uudelta kauppiaalta asiantunteva paikallinen palvelu.

PLAFONDI TRIO WIZ FARA 27 cm 
LED STARLIGHT RBG
12 W. Kuvussa tähtitaivasefekti. 
Valossa on RGB-värit. 1100 lm, 
3000-5500 K. 
502121500

Tarjoukset ovat voimassa 12.10. asti, niin kauan, kuin varatut erät riittävät.

PARKETTI CELLO TAMMI 
PUDDING 3s 5GC 3,18 m²
501947015 
107.80 €/pkt

SISUSTUSMAALI TIKKURILA 
HARMONY CARE 2,7 L
Osittain biopohjainen, 
täyshimmeä sisustusmaali.
(20.70 €/l) 502217255

UUTUUS!

ERITTÄIN KORKEA  
EPÄPUHTAUKSIEN 

EROTUSASTE

39.95
(72.90) kpl 33.90

m255.90
+ sävytys

RUUVITALTTASARJA 
FXA 69-os. 
Monipuolinen sarja. 
2-komponenttikahvat.
501810083

15.-(36.95)

pkt22.90
3 kpl/pkt

VAIHTOSUODATIN 
VELCO VS-100 /  
VSR-100 /  
VLR-100 3 kpl
502286331

KUNTOON SYKSYKSI!
RUOHIKSESTA KOTI HELPOSTI

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 21, Helsinki • www.k-rauta.fi/ruoholahti    
ark. 8–21, la 9–18, su 11–18 • puh. 010 2491 000 

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

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

Millainen kokki
sellainen keittiö

ASENNUS 
PALVELU

AJANVARAUS 
PALVELU

SUUNNITTELU-
PALVELU

RAHOITUS 
PALVELU

KULJETUS 
PALVELU

REMONTTI-
NEUVONTA
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Nurmikko täyttyy joka 
viikko puistojoogaajista
Kevään ensimmäiseen  
puisto joogaan Hyväntoivonpuistossa 
osallistui nelisenkymmentä liikkujaa. 

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

KUNTAVAALIT OVAT  
KULMAN TAKANA
Kuntavaaliehdokas, 
tavoita äänestäjät 
kotikulmillasi  
ja ilmoita Jätkäsaari–
Ruoholahti-lehdessä.

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

10.6. 13.6.
aineistot 2.6.  

mennessä
varsinainen 

äänestyspäivä

Lehti ilmestyy Vaalit

Soita, tekstaa tai meilaa:  puh. 050 330 6399, ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

LIITY LOUNAIS-HELSINGIN  
YRITTÄJIEN JOUKKOON!

LOUNAIS-HELSINGIN Yrittäjiin 
kuuluu 560 jäsentä Lautta
saaresta, Jätkäsaaresta,  
Ruoholahdesta, Töölöstä  
sekä Lehti ja Kuusisaaresta.  
Yksin  yrittäjiä 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.
 

Hei, sinä  
paikallinen 
yrittäjä

MAINOS

Uusi paikallinen  
kiinteistöhuoltoyhtiö

Kiinteistösi parhaaksi jo vuodesta 2008 

Jätkäsaari – Töölö – Meilahti –  
Munkkivuori – Munkkiniemi

PESTONE.FI   
 Välimerenkatu 20  
Puh. 040 8488 991

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Joogaopettaja Kirsi Kankaanpää on tyy-
tyväinen.

Takana on vuoden 2021 ensimmäi-
nen puistojoogatunti ja paikalle Jät-
käsaaren Hyväntoivonpuistoon koleasta 

säästä huolimatta saapui yli 40 osallistujaa. 
”Määrä oli juuri sopiva. Vielä suuremmalla 

porukalla tunnin pitäminen alkaa olla haastavaa 
äänen kuulumisen takia”, Kankaanpää sanoo. 

Kankaanpää ei käytä tunnillaan äänentois-
toa. Koronan takia pidetään myös suurempia 
turvavälejä kuin normaalisti. Maksuttomalla 
puistojoogalla Kankaanpää haluaa jakaa hyvää 
alueen ihmisille.

”Saan vapaaehtoistyöstä positiivista energi-
aa. Uskon myös, että antamani hyvä tulee taval-
la tai toisella takaisin.”

Vuosi sitten aloitettu puistojooga kokoontui 
viime vuonna kerran viikossa toukokuusta mar-
raskuun loppuun saakka.

”Olisimme jatkaneet pidempäänkin, mut-
ta sitten tuli kokoontumiskiellot koronan takia”, 
Kankaanpää kertoo.

Syksyllä sää oli toisinaan haastava.
”Välillä tuuli kovaa tai satoi. Silti ihmisiä tu-

li paikalle. Kerran jälkeenpäin ihan kiiteltiin sa-
dejoogasta.”

Vain kerran koko kaudella tunti jouduttiin 
perumaan, sillä vettä satoi kaatamalla. Peruu-
tuksesta ilmoitettiin Joogaa Ihan Kaikille -Face-
book-sivulla. 

Kankaanpään mukaan tunnit pyritään pitä-
mään huonosta säästä huolimatta.

”Sää on pukeutumiskysymys. Eli tarpeeksi 
vaan vaatekerroksia päällekkäin. Ja mukaan pari 
joogamattoa tai retkipatjaa niin ne pysyvät tuu-
lessa paikoillaan.”

KANKAANPÄÄ LÖYSI JOOGAN kymmenisen 
vuotta sitten.

”Golfia pelatessa aloin huomata, että liikku-
vuuteni voisi olla parempi. Aloin etsiä sopivaa 
lajia sen kehittämiseen ja löysin joogan.”

Kankaanpää kiinnostui joogasta niin paljon, 
että suoritti joogaopettaja- ja palautumisvalmen-
tajakoulutukset sekä muita alan koulutuksia, 
muun muassa odottavien ja synnyttäneiden äi-
tien, lasten sekä perhejoogakoulutukset. Kolme 
vuotta sitten Kankaanpää alkoi kokopäiväiseksi 
hyvinvointialan yrittäjäksi.

”Takana oli yli 25 vuoden ura henkilöstö-
alalla. Ensimmäisen lapsenlapsi muutti ajatus-
maailmaani. Aloin pohtia, mikä on elämässä 
tärkeää.”

Puistojoogaan saapuneet ystävykset Anna-
Bella Katz ja Paula Hasenson ovat joogaamassa 

ensimmäistä kertaa elämässään.
”Tuntui hyvältä. Jooga tekee hyvää vanhoille 

luille”, Katz nauraa.
Hasenson on samaa mieltä.

”Mukavalta tuntui. Aion ehdottomasti tulla 
uudestaankin.”

Paikka Sandis-talon edessä nurmikolla on ys-
tävyksistä hyvä. Ainoastaan ohjaajan äänen kuu-
lumisessa oli vähän haastetta. Oli tuulta ja ohi 
kolistelevia lakaisuautoja.

”Ehkä täytyy uskaltaa vähän lähemmäs oh-
jaajaa ensi kerralla”, Katz sanoo.

Myös Henni Tanninen on Hyväntoivonpuis-
ton joogassa ensimmäistä kertaa.

”Asun vieressä, joten tähän on tosi kiva tulla. 
Oikein positiivinen kokemus.”

Tanniselle jooga on tuttua jo vuosien takaa.
”Reissasin Australiassa vuoden ja tutustuin 

siellä joogaan. Nyt joogaan monta kertaa viikossa.”
Tannisen ensimmäisen lapsen laskettu aika 

on heinäkuussa.
”Jooga tekee hyvää raskaana ollessa. Se myös 

rauhoittaa vähän levotonta mieltäni.”

Puistojooga
 ≈ Joogaa Ihan Kaikille puistojooga on kaikille 

avoin, sekä maksuton.
 ≈ Järjestetään tiistaisin klo 11–12 Hyväntoivon

puistossa (Suezinkadun puistonpuoleisen pään 
lähettyvillä, Sandistalon edessä).

 ≈ Oma matto tai alusta mukaan. 
 ≈ Säävaraus. Peruutuksesta ilmoitetaan Joogaa 

Ihan Kaikille Facebooksivulla.
 ≈ Lisätiedot: kirsi@energiaaarkeen.fi

Joogaopettaja Kirsi Kankaanpää (oik.) antoi Henni 
Tanniselle raskausaikaan sopivia joogaohjeita.

Kirsi Kankaanpää vetää maksutonta joogaa Hyväntoivonpuistossa joka tiistai. 
Viime vuonna tunteja pidettiin toukokuusta marraskuuhun.

Paula Hasenson (vas.) ja Anna-Bella Katz 
olivat joogaamassa ensimmäistä kertaa 
elämässään. ”Aiomme tulla uudestaankin.”

Jätkäsaarelaiset ja ruoho
lahtelaiset saivat viimein 
oman terveysaseman

 ”Olen aina ajatellut, että kun tekee hyvää, 
niin myös saa hyvää ja tämä palkinto on kyl-
lä tosi iso juttu, kyllä tämä antaa voimia jat-
kaa tätä hommaa, kiitos kovasti”, Kankaanpää 
iloitsi.

Kankaanpää on jooga-alan yrittäjä. Hänen 
yrityksensä Energiaa Arkeen Oy järjestää ilmai-
sia ja maksullisia joogatunteja erilaisille kohde-
ryhmille.

KULUNEENA KESÄNÄ Jätkäsaari-seura ja Jät-

käsaari–Ruoholahti-lehti kertoivat palkitsevan-
sa kunniakirjalla henkilön, yrityksen, järjestön 
tai muun yhteisön, joka on teollaan edistänyt an-
siokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä.

VUODEN JÄTKÄSAARITEOKSI saatiin viisi eh-
dotusta, jotka olivat kaikki ansiokkaita ja täytti-
vät kriteerit. Raati, jossa oli edustettuna seuran 
ja paikallislehden lisäksi Jätkäsaari-liikkeen yllä-
pito, päätyi yksimielisesti myöntämään nyt ensi 
kertaa jaettavan tunnustuksen puistojoogan ve-

täjälle Kirsi Kankaanpäälle.
Valinnan perusteina oli ilmaisen paikallisen 

puistoliikunnan säännöllinen järjestäminen, jo-
ka on kaikille avoin ja jonne on halukkaiden 
helppo tulla ilman ennakkoilmoittautumista. 
Puistojooga on myös oiva esimerkki julkisen ti-
lan kestävästä hyötykäytöstä kaikille alueen 
asukkaille.

Puistojooga järjestetään tiistaisin aamupäi-
vällä kello 11–12 Hyväntoivonpuistossa Suezinka-
dun lähettyvillä, Sandis-talon edessä. 

Ruoholahden ja Jätkäsaaren asukkaat 
saavat vihdoin oman terveysaseman.

Kaupunki avaa Ruoholahden ter-
veysaseman osoitteeseen Tallbergin-
katu 2A, Kaapelitehtaan viereen. Ter-

veysaseman sisäänkäynti on sisäpihalla. Kyltit 
ohjaavat kadulta oikealle ovelle. 

Lokakuun alusta Ruoholahden terveysase-
man asiakkaiksi siirtyivät kaikki Jätkäsaaren ja 
Ruoholahden asukkaat sekä osan Hietalahden 
asukkaista. Alueen asukkaat ovat aiemmin käyt-
täneet esimerkiksi Lauttasaaren ja Viiskulman 
ter veysasemia. Jokaiselle kaupunkilaiselle on 
korvamerkitty asuinalueen mukainen terveysase-
ma, mutta kaikilla on edelleen valinnanvapaus 
terveyspalveluissa, eli oman asiointiterveysase-
man saa myös itse valita. 

Ruoholahden terveysasema on vastaus Jät-
käsaaren kasvavaan väkimäärään. Helsingin ter-
veys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Tur-
peinen kertoo, että esimerkiksi Viiskulman 
terveysasema on ollut kuormittunut. Lisäksi koro-
nan aikana on Turpeisen mukaan kertynyt hoito-
tarvetta, jonka purkamiseen tarvitaan resursseja. 

”Haluamme uudella terveysasemalla lisätä 
palvelua helsinkiläisille”, Turpeinen sanoo.

Ruoholahden terveysasema näyttää ja tuntuu 
asiakkaalle samalta kuin mikä tahansa muukin 
kaupungin terveysasema, mutta aseman palve-
lun on tuottanut terveysyritys Mehiläinen.

Kokeilu Mehiläisen kanssa on nelivuotinen ja 
sitä jatketaan tarvittaessa.

”Kokeilu on meille mahdollisuus ottaa oppia 

yksityisten palvelutuottajien toiminnasta ja ra-
kentaa hyvää yhteistyötä ja kumppanuutta hei-
dän kanssaan”, sanoo Turpeinen.

Vastaava kokeilu alkaa myös Kannelmäessä, 
jossa terveysasemapalvelun tuottaa Terveystalo. 

RUOHOLAHDEN TERVEYSKESKUKSESSA on pa-
rikymmentä työntekijää. Aulassa saapujia terveh-
tii viherseinä, jonka edessä on vuorolappukone.  
Ensisijaisesti terveysasemalle varataan aika en-
nen saapumista. Ajanvarauksella tulevan asiak-
kaan ei tarvitse  ottaa vuoronumeroa. 

Ruoholahden terveysasema on auki kello 
8–16. Lisäksi siellä on vastaanottoja ajanvarauk-
sella myös iltaisin ja lauantaisin.

Ruoholahden terveysaseman puhelinnumero 
09 310 47366. Katuluettelo terveysaseman asiakas-
alueesta löytyy terveysaseman verkkosivulta.

Ruoholahden terveysaseman asiakkaiden ei 
tarvitse ottaa muutoksen vuoksi yhteyttä. Seu-
raavalla asiointikerralla uudelle terveysase-
malle otetaan yhteyttä normaaliin tapaan soit-
tamalla, asioimalla sähköisesti tai tulemalla 
paikan päälle.

Terveysasema palvelee 
osoitteessa Tallberginkatu 2A.
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Jalkapalloseura PPJ kasvaa 
vauhdilla Jätkäsaaressa

Jalkapallokentän pitkällä reunalla on 
toinen toisensa perässä koivupuisia laa-
tikoita. Niitä on noin viisikymmentä, 
jokaiselle halukkaalle PPJ:n joukkueel-
le omansa sekä muutama yleiseen käyt-

töön. 
Laatikot ovat uusia kuten on PPJ:n uusi 

kuplahallikin, joka valmistui Jätkäsaareen ko-
ronan varjossa, ja joka kokoontumisrajoitus-
ten takia on sisältä vielä monelle tuntematon. 
Koronarajoitusten nyt poistuttua sinne pääsee 
taas katsomaan harjoituksia ja pelejä.

”Täällä on usein tasokkaita PPJ:n pelejä, ja 
hienossa hallissa pääsee ihan suuren futisjuh-
lan tuntuun, tervetuloa seuraamaan”,  PPJ:n toi-
minnanjohtaja Anu Reunanen vinkkaa.

Linkki pelikalenteriin löytyy seuran etusi-
vulta osoitteesta www.ppj.fi.

Jalkapalloseura PPJ on Suomen kolman-
neksi suurin seura. Jäseniä on yli kaksituhatta. 
Suuri on seuran uusi kuplahallikin. Se on mo-
derni ja valoisa sekä kooltaan kaksi kertaa niin 
suuri kuin  seuran aiempi halli Hernesaaressa. 
Kyseinen halli taiteltiin kasaan kaupunkiraken-
tamisen tieltä ja vietiin Mäntsälään varastoon 
odottamaan mahdollista uutta käyttöä.

Uuden hallin toisella päätyseinämällä on 
kuntosali, joka on käytössä sopimuksen mu-
kaan pelaajille osana treeniohjelmaa.

”Ja olishan se upeaa, että jossain vaihees-
sa kun täällä on pienten treenejä, me voisimme 
myydä erittäin edulliseen hintaan kuntosalista 
pientä slottia. Vanhemmat voisivat tehdä jotain 
hyödyllistä samalla kun pieni treenaa”, Reuna-
nen suunnittelee.

Hallin tekonurmessa on on käytetty Bioflex-
nimistä ympäristöystävällistä täyteainetta. Eli ei  
sitä mustaa muovirouhetta, jolla on ikävä tapa-
na kulkeutua nappisten ja varusteiden mukana 
jalkapalloa harrastavien perheiden eteisiin.

PPJ:N JÄSENMÄÄRÄ on kasvussa ja varsinkin 
jätkäsaarelaisia harrastajia on tullut runsaasti 
lisää seuraan. 

”Meillä on Jätkäsaaressa tosi upea tilanne 
lapsille ja aikuisille myös. Niin hyvät puitteet 
ovat rakentuneet lähelle. Vanhempien ei tar-
vitse lähteä viemään lapsia tänne. Sen takia me 
ehkä ollaan kasvettu Jätkäsaaressa tosi isosti”, 
Reunanen sanoo.

Uusi kuplahalli tuo lajin monen 
paikallisen ulottuville.  ”Hallin 
takia ehkä olemme kasvaneet 
Jätkäsaaressa isosti”, toiminnanjohtaja 
Anu Reunanen sanoo.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Pallo maaliin. PPJ:n toiminnajohtaja Anu Reunanen potkaisee pallon pilkulta sisään, ja vieressä katsovat Jussi Laukkanen sekä seurakoordinaattori Salla Malin.

UUDET  UUDET  
AUKIOLOAJATAUKIOLOAJAT
Ma-Pe 7-22 / La-Su 9-21Ma-Pe 7-22 / La-Su 9-21

KEVYTKEVYT
3939€€

/ kk/ kk

KUUKAUSISOPIMUKSETKUUKAUSISOPIMUKSET

RUOHOLAHTIRUOHOLAHTI
Energiakatu 10 Energiakatu 10 
00180 Helsinki00180 Helsinki

LEPPÄVAARALEPPÄVAARA
Friisinmäentie 3Friisinmäentie 3
02600 Espoo02600 Espoo

pesupaikka.fi

2 x  2 x  
normaalipesunormaalipesu

29299090
/kk/kk

2 x  2 x  
tehokaspesutehokaspesu

35359090
/kk/kk

TUPLATUPLAPESUPESUPAKETTIPAKETTI

Tällä koodilla Tällä koodilla VANNEPESURIVANNEPESURI    
saatsaat  -20-20%% edun vuodeksi edun vuodeksi    

PARAS- ja PERUS-sopimuksistaPARAS- ja PERUS-sopimuksista

PARASPARAS

47472020
/kk/kk

Norm. 59€/kkNorm. 59€/kk

PERUSPERUS

39392020
/kk/kk

Norm. 49€/kkNorm. 49€/kk

Reunanen itse on asunut pitkään Ruoholah-
dessa ja Jätkäsaaressa. Futisura alkoi PPJ Ruo-
holahden joukkueenjohtajana, kun omat po-
jat aloittivat jalkapallon. Nyt kotona kasvaa uusi 
pelaaja, puolitoistavuotias tytär, joka kuulem-
ma jo harjoittelee jalkapalloa kotona. 

Reunasen mukaan PPJ on viime vuosina 
satsannut paljon tyttöjoukkueisiin. 

”On lähellä omaa ja seuran sydäntä, että 
saamme tyttöjoukkueille hyvän buugin ja buus-
tin päälle, että saadaan maailmankartalle myös 
PPJ:läisiä tyttöpelaajia.”

PPJ:N JOUKKUEET on useimmiten jaettu kau-
punginosittain. Jätkäsaari on kirinyt Eiran ja 
Lauttasaaren rinnalle jäsenmäärässä, ja joissa-
kin joukkueissa ohikin. 

Näin on käynyt esimerkiksi Jussi Laukka-
sen johtamassa, vuonna 2014 syntyneiden poi-
kien joukkueessa. Siinä on 65 aktiivipelaajaa.

”Joukkueen treeneissä on kerralla paikalla 
reilu viisikymmentä. Jokainen treeni on aika iso 
tapahtuma”, Laukkanen kuvailee. 

”Meillä on kolme palkkahenkilöä, mutta sen 
lisäksi treenejä ja valmennusta vetää 15 aktiivi-
vanhempaa ja lisäksi neljäkymmentä muuta va-
paaehtoista esimerkiksi huoltajina treeneissä ja 
turnauksissa.”

Laukkasen mukaan vapaaehtoisten ansiosta 
joukkuetoimintaa voi pyörittää järkevällä kuu-
kausihinnalla.

UUSI KUPLAHALLI on täydellä käytöllä, varsin-
kin ilta-aikaan. Päiväsaikaan hallissa on tyhjää, 
mutta esimerkiksi liigajoukkeet käyvät harjoit-
telemassa siellä päivisin. 

”Kaartin soittokunta käy välillä täällä tree-
naamassa askelkuvioita ja soittoja ennen kuin 
niillä on esiintymisiä”, kertoo seurakoordinaat-
tori Salla Malin. 

Salla Malin, Anu Reunanen ja Jussi 
Laukkanen PPJ:n uuden kuplahallin 
sisäänkäynnin edessä Jätkäsaaressa.



5JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTILokakuu 2021

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

ANNOS MUKAANSUOSITUIN ANNOS
Eläkeliitto järjestää kävelyfutista 
Jätkäsaaressa joka tiistaiaamu. 
Juosta ei saa, mutta alle eläkeikäinen 
saa olla.  Kävelyfutista pelataan 
ulkona niin kauan kuin säät sallivat. 
Talvella pelit jatkuvat viereisessä 
kuplahallissa tai liikuntasalissa.

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

LOUNASRAVINTOLA THE PANTRY  avasi 
ovensa Itämerenkadulla lokakuussa 2020. 
Sen omistaja Peter Walch on myös lähistön 
ravintoloiden Pink Pepper ja Halo omistaja. 
 
KRUNG THEP on uunituore lisä alueen ra-
vintoloissa. Thaimaalaisravintolan omistajalla 
Alongod Iamruangilla on useita Bangkok 9 
-nimisiä ravintoloita Helsingissä ja Espoossa.

Palstalla aiemmin esiintyneet ravintolat:  
Naples, Minato Sushi, Bas Bas Kulma, Bo-
neless, Morton, China Boss, Persilja, Bistro 
Frendi, Siam, Ani, Båt, Halikarnas, Sushi’n’Roll, 
Mama Mozza, Blue Peter, Aa Han Thai, Ca-
sa Mare, Giwa, Barley & Bait, Ismet, Kabu-
ki, Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop BBQ, Be 
My Guest, Aangan, Grön, Long River, Pizze-
ria Luca, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Raksa, 
Urbine, På Kroken, Konstan Möljä, Burger 
King, Jätkäsaaren Sushi, Ravintolal aiva Ver-
na, Chalupa, Mount Kailash, Hampton Bay, 
Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, Salve, Kotipiz-
za, Malaga Bar, La Sirena, Kannas, Merimaka-
siini, Eerikin Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kit-
chen & Table, Cargo, , Poiju, Faro ja Gimis.

MIKÄ  Chi chi 17,90 e

MITÄ   Paistettua jättikatkarapua (tai vaihto-
ehtoisesti ankkaa) chi-chi-curry-kookosmaito-
kastikkeessa grillatun parsan kanssa.

MISSÄ   Bermudankatu 5

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kasvisan-
noksista suosituin on Massaman curry tofulla 
(hinta 13,90 euroa).”

THE PANTRY

KRUNG THEP

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

MIKÄ   Päivän liha 12,50 e

MITÄ   Hampurilainen, ranskalaiset ja salaat-
ti. Lounaalla on tarjolla päivittäin vaihtuva 
liha-, kala- tai kasvisannos. 

MISSÄ   Itämerenkatu 3

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Päivästä riip-
puen liha tai kala on suosituin annoksemme.” 
    

Eläkeliiton kävelyfutista pelataan liikuntapuiston tekonurmikentän kulmassa. Pelissä 
Outi Kokko-Ropponen (vas.), Jyri Kallio, Hilkka Haponen ja Tuula Rämänen.

Hyvä Hilkka, maalille vaan!”, 
kannustaa vertaisohjaa-
ja Tuula Rämänen joukkue-
toveriaan. Käynnissä on joka 
tiistainen kävelyfutistunti Jät-

käsaaren liikuntapuiston tekonurmikentän 
kulmauksessa. Pelikentäksi on rajattu nur-
melta pieni osio neopunaisilla merkkikarti-
oilla. Vaikka lajia kuvaillaan kevyeksi ja rau-
halliseksi, tässä  ottelussa on kova meno. Ja 
hiki virtaa.

”Ei saa juosta”, Hilkka Haponen huutaa 
vuorostaan Tuula Rämäselle.

Ja sitten nauretaan taas. Peli sujuu vauh-
dikkaasti, vaikka tällä kertaa paikalle on tul-
lut tavallista vähemmän pelaajia.

Elokuussa aloittaneessa Jätkäsaaren käve-
lyfutisryhmässä on parhaimmillaan ollut pai-
kalla  kahdeksan pelaajaa. Uusia osallistujia 
toivotaan lisää.

”Varsinkin miehiä olisi kiva saada mukaan”, 
pikkuhuopalahtelainen Jyri Kallio sanoo.

Koko elämänsä futista eri harrastajajoukku-
eissa pelannut Kallio innostui kävelyfutiksesta 
nähtyään Eläkeliiton ilmoituksen Facebookissa. 

”Ajattelin, että tuota täytyy kokeilla. Nyt 
olen käynyt jo monta kertaa”, Kallio kertoo.

Toiminta on osa Eläkeliiton Pallo hallus-
sa -hanketta, jossa kävelyfutista pelataan Jät-
käsaaren lisäksi Käpylässä. Mukaan tullak-
seen ei tarvitse olla Eläkeliiton jäsen eikä 
aikaisempaa pelaajataustaa tarvita. Vuoden 
kestoista hanketta tukee Helsingin kaupunki. 

”Hankkeen tarkoituksena on saada yli 
60-vuotiaat helsinkiläiset liikkumaan”, Eläke-
liiton liikuntasuunnittelija Outi Kokko-Rop-
ponen kertoo.

Vaikka kohderyhmä on ensisijaises-
ti ikääntyvät, ovat mukaan tervetulleita myös 
nuoremmat työikäiset.

”Meillä ei kysytä papereita tai ajeta ketään 
pois”, ryhmän toinen vertaisohjaaja Hilkka 
Haponen sanoo.

RYHMÄN VETÄJINÄ toimivat vapaaehtoi-
set vertaisohjaajat, jotka Eläkeliitto kouluttaa 
tehtävään. Vuosaarelainen Tuula Rämänen 
löysi lajin luettuaan siitä Eläkeliiton jäsenleh-
destä. Kävelyfutisryhmiä Eläkeliitolla on ol-
lut vuodesta 2020 useilla paikkakunnilla, ku-
ten Kokkolassa, Ruovedellä ja Keuruulla.

”Otin yhteyttä liiton toiminnanjohtajaan 
ja tarjouduin vapaaehtoiseksi vetäjäksi Hel-
sinkiin”, Rämänen kertoo.

Hän osallistui maksuttomaan, muutaman 
tunnin kestäneeseen vertaiskoulutukseen 
elokuussa 2021 ja sai heti luvan alkaa toimia 
vetäjänä. Kävelyfutiksessa Rämästä viehättää 
liikunnan lisäksi leppoinen meininki ja ryh-
mälajin sosiaalisuus.

”Pelaaminen ei ole niin vakavaa ja täällä 
saa nauraa paljon.”

Rämäsen mukaan kävelyfutis sopii kaikil-
le, jotka haluavat liikkua mukavassa seurassa.

”Laji sopii varsinkin sellaisille, jotka ha-
luavat vähän kevyempää liikuntaa esimerkik-
si sairauden tai vaikka polvivamman vuoksi.”

JÄTKÄSAARESSA kävelyfutista pelataan ulko-
kentällä niin pitkälle syksyyn, kun säät salli-
vat. Talveksi pelaamaan siirrytään sisätiloihin 
joko kuplahalliin tai liikuntasaliin.

”Nyt syksyllä pelaamme ulkona myös pie-

Kävelyfutajaat etsivät lisää 
osallistujia – varsinkin miehiä

 Vertaisohjaaja Tuula Rämänen pitää 
kävelyfutiksesta sen rentouden takia. 
”Pelaaminen ei ole niin vakavaa ja 
täällä saa nauraa paljon.”

”Meillä ei kysytä papereita tai ajeta ketään 
pois”, vertaisohjaaja Hilkka Haponen lupaa.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Briteissä kehitetyn 
kävelyjalka pallon  
suosio kasvaa

 ≈ Kävelyfutis eli kävelyjalkapallo kehitettiin 
2010-luvulla Britanniassa erityisesti ikäihmisille 
ja liikuntarajoitteisille. 

 ≈ Jalkapallosta kehitetyn lajin tärkeimmät 
säännöt ovat, että juokseminen, fyysiset kon-
taktit, sekä pääpukkaukset ovat kiellettyjä. 
Pallo pidetään lantion alapuolella eli kohopot-
kuja ei sallita. 

 ≈ Kävelyfutista pelataan nykyisin kymmenissä 
maissa ja suosio kasvaa jatkuvasti. Britanniassa 
harrastajia on jo arviolta kymmeniätuhansia ja 
joukkueitakin tuhansia. Pelejä käydään maa-
joukkuetasolla ja mukana on usein ikääntyneitä 
ammattipelaajia. 

 ≈ Suomessa kävelyfutista on pelattu vuodesta 
2017, kun Kukunori-yhdistys aloitti kävelyfutik-
sen osana päihde- ja mielenterveyskuntoutujien 
ryhmätoimintaansa. Nykyisin kävelyfutisryhmiä, 
otteluita ja turnauksia järjestävät kymmenet 
yhdistykset ympäri Suomen.

 ≈ Eläkeliiton kävelyfutiskerhot alkoivat vuonna 
2020, kun ensimmäinen ryhmä perustettiin 
Kokkolaan, Nivalaan ja Ruovedelle. 

 ≈ Tällä hetkellä ryhmiä toimii yli kymmenellä 
paikkakunnalla, viimeisimpänä Outokummussa. 

 ≈ Helsingin Pallo hallussa -hankkeen ryhmät 
Jätkäsaaressa ja Käpylässä aloittivat elokuus-
sa 2021 ja kestävät maaliskuun loppuun asti. 
Kauden hinta on 20 euroa. 

 ≈ Mukaan tullakseen ei tarvitse olla Eläkelii-
ton jäsen. 

www.elakeliitto.fi/tekemista/liikunta

nessä sateessa. Kaatosateessa tunti perutaan 
ja siitä ilmoitetaan osallistujille”, Kokko-
Ropponen kertoo.

Hankkeen jälkeen kävelyfutiksesta on 
tarkoitus tulla osa Eläkeliiton Helsingin pe-
rustoimintaa, johon kuuluu tällä hetkellä yli 
50 liikuntalajia. Kokko-Ropponen kertoo, et-
tä myös uusi vertaisohjaajakoulutus on tar-
koitus järjestää lähiaikoina. 

Jos vaan kiinnostuneita löytyy tarpeeksi.
Tällä kertaa maaliskuuhun 2022 kestävä 

kausi maksaa osallistujille 20 euroa.
”Pelaamista saa tulla myös kokeilemaan 

ennen kuin sitoutuu mihinkään”, Kokko-
Ropponen lupaa.

Laji sopii varsinkin 
sellaisille, 

jotka haluavat vähän 
kevyempää liikuntaa.”
 
Tuula Rämänen
vertaisohjaaja

”
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Luvattomaan autoiluun Hyväntoivon
puistossa haetaan ratkaisua
Hyväntoivonpuisto on palkittu 
viheralue uuden asuinalueen 
ytimessä. Tärkeälle ulkoilualueelle  
ja kevyen liikenteen reitille varjoja 
luo luvaton autoliikenne.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Reilun kilometrin pituinen ja 88 metriä 
leveä. Valmistuessaan kokonaan Jät-
käsaaren läpi kulkeva Hyväntoivon-
puisto on alueen ylivoimaisesti suurin 
viheralue.

Jo nyt puisto toimii tärkeänä kevyen liiken-
teen kulkuväylänä sekä suosittuna ulkoilupaik-
kana alueen ihmisille ja runsaalle koiraväestölle. 
Puistossa on useita lasten leikkipaikkoja, joista 
toiset ovat päiväkotien käytössä. 

Paikalliset ovat kohdanneet puistossaan har-
mittavan tavan: puistossa ajetaan toistuvasti au-
toilla.

”Autot eivät kuulu Hyväntoivonpuistoon. Ai-
noastaan pelastusajoneuvot ja puiston huoltoau-
tot saavat siellä ajaa”, sanoo puisto- ja viheralu-
eiden suunnittelusta vastaava projektinjohtaja 
Petra Rantalainen Helsingin kaupungilta.

LUVATONTA AUTOLIIKENNETTÄ Hyväntoivon-
puistossa on ilmennyt koko sen olemassaoloajan 
eli noin kolme vuotta. Lähistöllä seitsemän vuot-
ta asunut Erja Pulli kertoo, että varsinkin alkuai-
koina autoilu puistossa oli yleistä.

”Edelleen autoja näkyy siellä usein. Koiran 
kanssa ulkoillessa toivoisi, että liikkuminen olisi 
turvallista”, Pulli sanoo.

Hänen mukaansa autoilijat ovat useimmiten 
kuljetusyritysten autoja.

 ”Tuntuu, että jotkut firmat pitävät puistoa 
jokapäiväisenä reittinään. Myös sähköpotkulau-
tafirmojen autoja näkee usein.”

Kira ja Riki -koiriaan ulkoiluttava Andreas 
Hamberg näki edellisenä päivänä ensimmäistä 
kertaa auton ajavan puistossa. 

”Yksityisautoilija näytti olevan. Se ajoi pitkän 
matkan sinistä pyörätietä pitkin. Syy ei minulle 
selvinnyt”, Hamberg kertoo.

Myös hän on huolissaan koiriensa turvalli-
suudesta. 

”Jos emme olisi huomanneet väistää autoa, 
niin en tiedä olisiko se väistänyt meitä.”

Petra Rantalaisen mukaan puistoajelusta tu-
lee palautetta kaupungille alueen asukkailta pal-
jon, on tullut jo vuosia. Ilmiö on yllättänyt suun-
nittelijat.

”Emme olisi voineet kuvitellakaan, että au-
toilevat ihmiset käyttäytyisivät näin”, Rantalai-
nen sanoo.

KUVAT: PIPSA SINKKO -WESTERHOLM

Hänen tietääkseen mistään muualta Helsin-
gistä ei löydy samanlaista paikkaa, missä puistoa 
käytettäisiin ajoreittinä yhtä mittavasti. Syitä il-
miölle tuntuu olevan useita.

”Alueen kaava on ongelmallinen, sillä puisto 
sijaitsee asuinalueen keskellä ja molemmilla reu-
noilla on autoteitä.”

Rantalaisen mukaan puisto houkuttelee au-
toilijoita käyttämään sitä oikaisureittinä, sillä 
puistoon on esteetön pääsy.

”Jos päämääränä on puiston toisella puolel-
la oleva paikka, joutuu sinne kiertämään Väli-
merenkadun kautta. Se tuntuu olevan toisille lii-
kaa”, Rantalainen pohtii.

Yksi syy autoiluun saattaa olla Google Maps  
-karttapalvelussa oleva virhe.

”Juutinraumankatu on merkitty kartassa jat-

Kira ja Riki -akitoja ulkoiluttava Andreas Hamberg näki haastattelua edeltävänä päivänä auton ajavan puistossa pitkän matkan sinistä pyörätietä pitkin. 

Puiston reunoille tulevista portista on asennettu 
vasta Juutinraumankadun päädyn portti. Sen on 
koettu vähentäneen autojen ajamista puistoon.

kumaan puiston läpi”, tietää Erja Pulli kertoa. 
Puistoa ei myöskään ole karttaan merkitty 

vihreällä koko matkalta. On siis mahdollista, et-
tä navigaattorit jopa ohjaavat ajamaan puiston 
läpi.

JUUTINRAUMANKADULLA asuva Sonja Vesala 
joutui taannoin vaaratilanteeseen puiston Tyy-
nenmerenkadun puoleisella soratiellä.

”Huoltoyhtiön auto ajoi ohitsemme niin ko-
vaa, että kivet sinkoilivat”, Vesala kertoo.

Hän oli ulkoiluttamassa Sohvi-koiraansa ja 
samaa polkua kulki toinenkin koiranulkoilutta-
ja. He pelästyivät tilannetta tosissaan.

”Annoimme ajajalle palautetta keskisormel-
la”, Vesala nauraa.

Vesalaa huolettaa soratietä aktiivisesti kulku-
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Tämän aukeaman artikkelit ovat 
Helsingin kaupungin tuottamia 

yhteistyössä  
Jätkäsaari–Ruoholahti- 

lehden kanssa.

Luvattomaan autoiluun Hyväntoivon
puistossa haetaan ratkaisua

Meri Kiema käy Alma Härkösen kanssa 
puistossa viikoittain. He eivät ole autoja siellä 
nähneet. ”Sivukujilla näkee autoja luvattomissa 
paikoissa ajamassa ja parkkeerattuna.”

Suezinkadun päätyyn tulevan portin 
perustustyöt ovat käynnissä.

PAIKALLINEN ASIANTUNTIJA 
PALVELUKSESSANNE

SUSANNE GERSTENMAIER

myyntijohtaja, kiinteistönvälittäjä LKV, partner 

050 318 0132 | susanne@bo.fi

Nyt on hyvä aika myydä, sillä asuntokauppa käy vilkkaana.  
Hoidan asuntosi myynnin alusta loppuun Bo:n raikkaan  
konseptin, sekä vahvan RUOHOLAHTI–JÄTKÄSAARI- 

alueen tuntemukseni ja asiakasverkostoni avulla.

Ku t s u  m i n u t  kä y m ä ä n ,  n i i n  j u tel l a a n  l i s ä ä !

reittinään käyttävät lapset.
”Soratie on lyhin matka koululle, joten sitä 

käytetään ahkerasti. On ihme, että mitään ei ole 
vielä sattunut.”

Vesalan mukaan myös taksit ja yksityisautot 
käyttävät puistoa ajoreittinään muutenkin kuin 
vahingossa.

”Aivan käsittämätöntä piittaamattomuutta”, 
hän sanoo.

Vesalan mukaan autoilu on onneksi vähenty-
nyt vuosien takaisesta.

”Juutinraumankadun päähän asennettu 
portti on vähentänyt liikennettä. Toivottavasti 
portteja saadaan pian lisää.”

Petra Rantalainen kertoo, että portteja asen-
netaan tulevina vuosina yhteensä seitsemän mo-
lemmille puolille puistoa. 

Hyväntoivonpuiston luvaton au-
toliikenne saattaa ainakin osit-
tain liittyä alueen ruuhkiin. Tätä 
mieltä ovat Helsingin kaupungin 
puisto- ja viheraluesuunnittelun 

projektipäällikkö Petra Rantalainen sekä po-
liisikoordinaattori Heikki Sandberg. 

Jätkäsaaren liikennejärjestelyistä vastaa-
van liikenneinsinöörin Teemu Vuohtonie-
men mielestä syy ei ole ruuhkissa.

”Kyse on ensisijaisesti ihmisten piittaa-
mattomasta liikennekäyttäytymisestä”, Vuoh-
toniemi sanoo. 

Oli miten tahansa, ruuhkia Jätkäsaares-
sa on edelleen ja niitä on odotettavissa myös 
jatkossa. Lisäliikennettä on tuomassa Länsi-
sataman Ahdinaltaan alueelle rakennettava 
Royal Center, johon kuuluu muun muassa yli 
4000-paikkainen tapahtuma-areena, 24-ker-
roksinen hotelli ja urheilukeskus. Helsingin 
kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuussa alu-
een asemakaavan, joka mahdollistaa aree-
nakokonaisuuden rakentamisen. Vuohtonie-

men mukaan liikenne on otettu huomioon jo 
asemakaavaprosessin aikana.

”Liikennevaikutukset ovat tunnistettu ja 
areenan järjestelyt sovitettu parhaalla mah-
dollisella tavalla olemassa oleviin järjestelyi-
hin. Myös sataman liikennevirrat ovat huomi-
oitu”, Vuohtoniemi kertoo.

Hänen mukaansa Royal Centerin suuret 
yleisötapahtumat tulevat kuitenkin mitä luul-
tavimmin aiheuttamaan ajoittaisia ruuhkia.

”Tapahtumien järjestämisessä on mah-
dollista välttää alkamis- ja päättymisajankoh-
tina niitä hetkiä, kun satamaliikenne on vilk-
kaimmillaan.”

Jätkäsaaren liikenteen sujuvuutta pyri-
tään parantamaan jatkuvasti eri keinoilla.

”Sataman suunnalla liikennevaloissa on 
käytössä purkuohjelmat, jotka jakavat sinne 
enemmän vihreää valoa laivojen saapuessa. 
Jätkäsaari Smart Junction -projektissa liiken-
nevalo-ohjauksen älykkyyttä pyritään kehit-
tämään entisestään.”

Lisäksi suunnitelmissa on ajokaistajärjes-
telyjen muutoksia Jätkäsaarenlaiturin osuu-
delle, pikaraitiotievaunuja sekä suuremman 
matkustajakapasiteetin raitiovaunuja.

”Ne voisivat helpottaa etenkin joukkolii-
kenteellä kulkevien matkustajien ajoittaista 
ruuhkaa.”

Myös helmikuussa Helsingin kaupungin-
valtuuston hyväksymä satamatunnelihanke 
etenee, mutta aikataulusta ei ole tietoa.

Puistoautoilun 
taustat ruuhkissa ja 
piittaamattomuudessa
Jätkäsaaren liikenteen 
sujuvuutta pyritään parantamaan 
jatkuvasti eri keinoilla.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Malagankadun päätyyn on tuotu ajoesteitä, sillä yleisin 
läpikulkureitti kulki tästä urheilupuistolle päin.

”Vaikka portit eivät varsinaisesti estä puis-
toon ajamista, ne toimivat visuaalisena esteenä”, 
Rantalainen kertoo.

Kap Hornin kadun ja Suezinkadun päätyihin 
tulevien porttien perustusten asennustyöt ovat 
jo käynnissä ja portit asennetaan vuonna 2022. 
Neljän muun portin asennusaikataulusta ei ole 
varmuutta. 

”Kaupungin tämänhetkiset taloudelliset 
haasteet saattavat viivästyttää asentamisaikatau-
lua”, Rantalainen sanoo.

Varsinaisia ajoesteitä puistoon johtavien ka-
tujen päätyihin ei voida asentaa, sillä puistossa 
kulkee talojen pelastusreitit. Rantalainen kertoo, 
että aikaisemmin ajoesteiksi kokeiltiin muovisia, 
taipuvia pollareita, mutta pelastusviranomaiset 
määräsivät ne poistettaviksi.

”Hätätilanteessa ne saattaisivat hidastaa ope-
raatiota tai aiheuttaa vaurioita pelastusajoneu-
voihin”, Rantalainen selittää.

Myöskään maan sisälle painuvat sähkötolpat 
eivät tule kyseeseen.

”Niistä on muun muassa Isolta Roobertinka-
dulta huonoja kokemuksia. Talvella ne jäätyvät 
ja käytettävyys on muutenkin huono.”

 Hyväntoivonpuisto voitti vuonna 2020 Vuo-
den Ympäristörakenne -kilpailun. Puistoa tul-
laan katsomaan ulkomaita myöten. Petra Ranta-
lainen on iloinen, että puisto on suosittu ja sen 
käyttöaste korkea.

”Autoilu puistossa pitää saada loppumaan. 
Asiaan on nyt alettu puuttua”, Rantalainen sa-
noo.

HELSINGIN KAUPUNGIN poliisikoordinaattori 
Heikki Sandberg kertoo, että hänen tietääkseen 
poliisi ei ole tehnyt erillistä valvontaa puistossa.

”Tilanne ei ole selvästi tullut meille esille tä-
tä ennen”, kertoo komisario Kalle Lehmus Hel-
singin poliisin liikennevalvonnasta.

”Tiedot ovat meille tärkeitä, jotta voimme 
kohdistaa valvontaa alueelle tarvittaessa”, Leh-
mus sanoo.

Hänen mukaansa valvonta ei kuitenkaan ole 
ratkaisu ongelmaan.

”Poliisin liikennevalvonta on aina ajallisesti 
ja määrällisesti rajattua.”

PIPSA SINKKO -WESTERHOLM
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UUDESSA TALOSSA

Intialainen Sahan perhe 
rakastui Jätkäsaareen 

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ensimmäinen ihmeellinen asia Suomes-
sa oli valo. Sitä riitti aamusta yöhön.

”En pystynyt nukkumaan. Yritin 
tukkia kaikki ikkunat ja tuuletusaukot-
kin pimeäksi”, Ayan Saha muistelee 

ensimmäistä työmatkaansa Suomeen alkukesäl-
lä 2011.

Tuolloin IBM:llä liiketoiminta-asiantuntijana 
työskennellyt Saha asui Puolan Krakovassa.

Seuraavina vuosina työ toi Sahan Suomeen 
useita kertoja. Yhdellä kertaa hän majoittui ka-
lustetussa vuoka-asunnossa Ruoholahdessa. Par-
vekkeelta avautui näkymä Jätkäsaareen.

”Alue näytti sotkuiselta ja meluisalta raken-
nustyömaalta. En voinut käsittää miten joku ha-
luaisi asua siellä.”

Kun Sahan työpaikaksi vaihtui metsäteol-
lisuusyhtiö UPM, oli edessä muutto Suomeen 
vuonna 2014. Mukana muutti vaimo Maithi-

Sahan perhe 
ihastui pikkuhiljaa Jätkäsaareen 
niin paljon, että halusi sijoittaa 
omistusasuntoon. ”Lähtiessämme 
risteilylle Länsisatamasta huomasimme, 
miten paljon alue oli kehittynyt ja 
miten upeaa designia uudet talot 
olivat. Värikästä ja uudenaikaista. 
Se teki meihin vaikutuksen.”

talvi. Oli koko ajan pimeää ja kylmää, maassa 
loskaa.

”Emme tutustuneet kehenkään. Onneksi 
meillä oli lujat työ- ja perhesuhteet, jotka pitivät 
meidät iloisina”, Ayan Saha muistelee.

Mielikuva Jätkäsaaresta oli kuitenkin alkanut 
muuttua.

”Lähtiessämme risteilylle Länsisatamasta 
huomasimme, miten paljon alue oli kehittynyt. 
Ja miten upeaa designia uudet talot olivat. Väri-
kästä ja uudenaikaista. Se teki meihin vaikutuk-
sen.”

PIKKUHILJAA SAHAT alkoivat viihtyä alueel-
la yhä paremmin. Tytär Aarohi oli päässyt päi-
vähoitoon Finnish-American Kindergarteniin 
Itämerenkadulle ja Maithili saanut töitä liike-
toiminta-asiantuntijapalveluja tarjoavasta Ac-
centuresta Ruoholahdesta. 

Kuuden vuoden jälkeen Sahat olivat valmii-
ta sijoittamaan omistusasuntoon Jätkäsaaressa. 
74-neliöinen Hitas-kolmio löytyi Atlantinkadulta 
avomerinäkymien ääreltä. Muuttamaan he pää-
sivät vuoden 2020 lopulla. 

”Rakastuimme asuntoon ja maisemiin heti”, 
Ayan Saha kertoo.

TALO ON TÄLLÄ HETKELLÄ viimeinen rakennet-
tu kohde Jätkäsaaren eteläosassa. Asunnon suu-
ri, lasitettu parveke sekä huoneiden ikkunat ovat 
merelle päin.

”Juomme iltaisin parvekkeella teetä ja katse-
lemme auringonlaskuja ja ohi meneviä laivoja. 

Mahtavaa”, Ayan Saha sanoo.
”Ja pimeän tultua ihailemme kuun heijas-

tuksia meressä. Se on romanttista”, Maithili Sa-
ha jatkaa.

Näkymistä perhe saa nauttia vielä hyvän ai-
kaa.

”Onneksi menee vielä kolmisen vuotta, en-
nen kuin eteen rakennetaan taloja”, Sahat tietä-
vät kertoa.

JÄTKÄSAARESSA PERHE on saanut myös ys-
täviä. Uudessa talossa ihmiset ovat olleet avoi-
mempia tutustumaan toisiinsa. 

”Rapussamme asuu perhe, joilla on saman-
ikäisiä lapsia. Vierailemme toistemme luona 
säännöllisesti”, Ayan Saha kertoo.

Yhdessä katsotaan jalkapalloa, tehdään ruo-
kaa ja käydään kävelyllä vauvojen kanssa. Saho-
jen toinen tytär Arishka syntyi kolme kuukautta 
sitten. Talossa asuu paljon lapsiperheitä, joiden 
kanssa tavataan tilavan sisäpihan leikkipaikalla, 
kahvitellaan ja jutellaan. 

”Ihmiset ovat täällä sosiaalisia ja avoimia. 
Rakastamme asua täällä.”

Talon hallituksessa jäsenenä oleva Ayan Sa-
ha kertoo, että talon liiketiloihin on tulossa P&T 
-kuntosali sekä kaikille avoin Postin pakettipiste. 
Talossa on myös yhteinen kerhotila, joka ei ole 
vielä ollut käytössä koronan vuoksi. 

Taloyhtiön pihajuhlia ei samasta syystä ole 
vielä pidetty.

”Tervetuliaisjuhlat järjestetään heti kun se 
on mahdollista”, Saha kertoo.

Asunto Oy Helsingin Azor
 ≈ Hitas-talo sijaitsee Atlantinkadun, Kanarianka-

dun ja Kuubankadun välissä osoitteessa Atlantika-
tu 13. 

 ≈ Viisi-kuusikerroksisessa talossa on kahdessa 
rapussa yhteensä 44 asuntoa kaksioista neljän 
huoneen huoneistoihin. 

 ≈ Kooltaan asunnot ovat 46,5–106m2. 
 ≈ Talossa on kolme liiketilaa ja oma 32 auton 

halli pihakannen alla. Talo valmistui marraskuussa 
2020.

 ≈ Rakennuttaja on Helsingin kaupunki asuntotuo-
tanto

 ≈ Rakentaja: Arkta Reponen Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Kirsti Sivén & Asko Takala 

Arkkitehdit Oy

Kolmikuinen Arishka, perheen äiti Maithili, tytär Aarohi ja perheen isä Ayan Saha asuvat Atlantinkadulla.

PIPSA SINKKO -WESTERHOLM

li ja yhdeksänkuukautinen tytär Aarohi. Vuok-
ra-asunto löytyi Ruoholahden Itämerenkadul-
ta. Vaikka suomalaiset työkaverit olivat avoimia 
ja mukavia, ihmetteli perhe, kun uudet naapurit 
eivät heille jutelleet. Hyvä jos tervehtivät rappu-
käytävässä. Sitten koitti ensimmäinen Suomen 

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Mukavaa 
syksyä!

Lounais-Helsingin Yrittäjiin 
kuuluu lähes 600 jäsentä  
Lauttasaaresta, Jätkäsaaresta, 
Ruoholahdesta, Töölöstä sekä 
Kuusi- ja Lehtisaaresta.
Tarjoamme jäsenillemme useita 
palveluita. Paikalliset tapahtu-
mamme ovat hyvä mahdollisuus 
tutustua muihin yrittäjiin alueella.

www.yrittajat.fi/liity

Hyvä yrittäjä

M
A

IN
O

S
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TEHOKASTA VÄLITYSTÄ
KAHDESSA POLVESSA

Ammattitaitoista asunnon myyntiä Helsingin alueella, erikoistumis-
alueina kantakaupunki ja Lauttasaari. Etsimme sinulle uuden kodin 

ja myymme nykyisen huippuhintaan. Soita ja jutellaan lisää!

PÄIVI  
S IGGBERG 

040 737 8999 
paivi@nordlkv.f i 
nordlkv.f i/paivi

P E P P I  
M A R TA S 

040 867 8166 
peppi@nordlkv.f i 
nordlkv.f i/peppi

Bu levard i  13 ,  00 120  He ls i nk i
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RAUNO HIETANEN

UpHouse Helsinki
Liisankatu 25

00170 Helsinki

p. 050 550 9902

Koti on rakas, me välitämme.
www.uphouse.fi
info@uphouse.fi

UpHouse Espoo
Kauppakeskus Iso Omena

Piispansilta 21, 02230 Espoo

p. 050 560 5902

Kodinvaihto ajankohtainen?

Soita meille. Saat koko 
UpHouse LKV:n myyntitiimin avuksesi.

Ruoholahdessa leivottua
Korvarit, pullat, täytekakut, piirakat, leivokset ja sämpylät. 

Tilaa verkkokaupasta tai nauti kahvilassa paikan päällä.

Itämerentori 2 | puhelin: 09 61500590 | Avoinna: ma-pe klo  7.30 - 18  
Verkkokauppa: www.kaisancafe.fi 

Kaisan korvarikahvit!

Nyt maanantaisin klo 12-16
Pieni 

korvapuusti +

normaali kahvi

2,5 € Normaalihintakin vain 4,40 €, tarjous voimassa 

Ruoholahden kahvilassa marraskuun loppuun.

vastuullista ruokaa 
Jätkäsaaressa  
vuodesta 2015

Tyynenmerenkatu 5 
www.mountkailash.fi

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

       Nepalese Cuisine
 Ma–pe  

10.30–22
 la 12–22 
 su 12–21

Lounas 
alk. 10,50€

Mangolassi
Kaupan päälle 4 hengen seurueelle á la carte 
-aterian yhteydessä. Voimassa 30.10. asti.

"

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

Take 
away

Tilaa netti 
sivuiltamme tai 

Woltin ja Foodoran 
kautta.

Ehdotus Jätkä
saaren laiturista 
nähtävillä

Havainnekuvassa Litorinameren kalastajat -taideteoksen takana näkyy Länsiterminaali.

Taideteoksessa veneitä tulee kolme 
Atlantinsillan molemmin puolin.

Jätkäsaarenlaituriin suunnitellaan neljättä 
ajokaistaa laivasatamoista pois ajettaessa.

Kalastajaveneet nousevat 15 metrin korkeuteen 
Jätkäsaaren uudessa taideteoksessa

Korkeuksiin kohoavia kalastajaveneen 
runkoja. Taidetta Jätkälle -kilpailun 
voittajateos on vaikuttavan näköinen  
ainakin havainnekuvissa.

Arkkitehti Akseli Leinonen voitti 
Taidetta Jätkälle -kilpailun ehdotuksellaan Lito-
rinameren kalastajat. 

Ehdotuksessa kolme luurankomaista ve-
neen aihiota airoineen nousee viidentoista met-
rin korkeuteen pylväiden päälle. Teokset on ai-
kanaan määrä sijoittaa lähelle Länsiterminaalia 
Atlantinsillan molemmin puolin.

Kilpailun voittanut Leinonen kertoo, että kil-
pailuehdotuksen laatiminen on useimmiten pit-
kä prosessi. 

”Oman hankaluutensa loi tässä tapaukses-
sa alueen keskeneräisyys. Piti siristää silmiään ja 
kuvitella, että miltä alue mahdollisesti näyttää, 
kun kaikki rakennukset ja katujen pinnat ovat 
valmiit.”

”Yleensä pyörittelen useampaa konseptia 
päässä, kunnes lopulta päätän minkä niistä sit-
ten vien loppuun asti. Itse työn esiintuonti ku-
viksi ja malleiksi on varsin nopea työ”, taiteilija 
kertoo luomisprosessista. 

Työ ottaa vahvasti kantaa ilmastonmuutok-
seen. Venettä katsomalla voi pohtia, mitä Helsin-
gille tapahtuisi jos vedenpinta todella nousisi ve-
neiden tasolle. 

”Toivon, että teos jättää katsojaan positiivisen 

kokemuksen kriittisistä tasoistaan huolimatta”, 
Leinonen sanoo.

Leinosen mukaan hänen teoksensa kertoo 
ympäristömme tilapäisyydestä ja vallitsevien 
olosuhteiden herkkyydestä. 

”Kuitenkin se kertoo myös ihmisten kyvys-
tä selviytyä ja adaptoitua vallitseviin olosuhtei-
siin.”

LEINONEN ON OTETTU kilpailun voitosta. 
”Hyvältähän se tuntuu, että luova työ, jonka 

kanssa on viettänyt paljon aikaa ja jota on pohti-

 ”Toivon, että teos jättää katsojaan 
positiivisen kokemuksen kriittisistä 
tasoistaan huolimatta.”

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

HELSINGIN KAUPUNKI on laatinut katusuunni-
telmaehdotuksen Jätkäsaarenlaiturista. Ehdotus 
on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla www.hel.
fi/suunnitelmat ja siellä kohdassa Katu- ja puisto-
suunnitelmat.  Ehdotus on kommentoitavissa 19. 
lokakuuta saakka.

Katusuunnitelmaehdotukset koskevat Jät-
käsaarenlaituri-nimistä katua välillä Tyynenme-
renkatu–Mechelininkatu sekä Jätkäsaaren kan-
naksen siltaa.

Sillan uusimisen yhteydessä on kaavailtu 
muun muassa sataman suunnasta saavuttaes-
sa neljännen kaistan rakentamista vain oikealle 
kääntymistä varten.  Myös jalankulku- ja pyöräi-

lyväyliä Jätkäsaarenlaiturin varrella on tarkoitus 
parantaa, sekä istuttaa puita ja muokata Wood 
City -korttelin vieressä olevia viheristutuksia. 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti
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YRITTÄJÄ Tapani Heiskala avasi Ruoholah-
den Palloiluhallin 26 vuotta sitten Kellosaaren-
kadulle.  Sulkapallon ja salibandyn harrastajia 
on salilla riittänyt kaikki vuodet niin paikallisis-
ta asukkaista ja yrityksistä kuin lähikoulujen lii-
kuntatuntilaisista.

”Meillä on myös kuntosali HTC-talossa, jota 
hoidamme”, Heiskala sanoo.

SUOMALAINEN urheiluvaatevalmistaja Yo-
ko avasi Tyynenmerenkatu 3:een ensimmäisen 
oman myymälänsä Suomessa. Aiemmin yri-
tyksen tuotteet on myyty jälleenmyyjien kautta. 

”Tämä on ensimmäinen kivijalkaliike. Ja 
nettikauppakin avattiin samalla”, sanoo Elina 
Gustafsson.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

YOKON TOIMITILAT ovat olleet jo seitsemän 
vuotta Jätkäsaaren Suezinkadulla.

Moni paikallinen onkin kysellyt toimiston 
ovella, että myydäänkö sieltä urheiluvaatteita ja 
tarvikkeita myös.

”Toimivia tuotteita suomalaisiin olosuhteisiin 
on vaikea löytää”, Yokokaupan Elina Gustafs-
son sanoo.

Suomalaisen Yokon urheiluvaatteet ovat 
aiemmin menneet myyntiin Motonetin ja mui-
den jälleenmyyjien hyllyille, mutta paikallisten 
asukkaiden kyselyiden innoittamana  Yoko 
avasi syyskuussa oman merkkimyymälänsä 
Tyynenmerenkadulle melkein Clarionia vasta-
päätä.

Jätkäsaarelainen Elina Gustafsson on tiskin 
takana usein työparinsa Liinu Hacklinin kanssa. 

”Hoidan myyntiä ja markkinointia pääasi-
assa, ja samalla olen täällä liikkeessä paikan 
päällä asiakaspalvelussa”, Gustafsson kertoo.

Kaupan hyllyillä on tällä hetkellä enim-
mäkseen pyöräilyvaatteita, mutta kohta alkaa 
talvikausi, ja hiihtovarusteet asetellaan esille.

Yrittäjä Tapani Heiskalan työnkuvaan kuuluu 
muun muassa sulkapallomailojen huolto.

Elina Gustafsson hoitaa Yokokaupan 
myyntiä ja markkinointia. 

Yrittäjä perusti oman 
sulkapallohallin, kun 
vuorot olivat kiven alla

YRITTÄJÄ: Tapani Heiskala

TÖISSÄ: Elina Gustafsson

ELETTIIN 1990-LUKUA, ja maanmittausalan 
diplomi-insinööri Tapani Heiskala yritti varata 
ystävänsä kanssa vuoroa sulkapalloon.  Vuorot 
olivat kiven alla. 

”Kun emme saneet sulkisvuoroa Espoossa 
mistään, pistettiin yhdessä pulju pystyyn.”

Kaverukset pyörittivät ensin urheiluhallia pari 
vuotta teollisuushallissa Kirkkonummella. Sopi-
vampi halli paremmalla sijainnilla löytyi Ruoho-
lahdentorin laidalta, ja täällä Palloiluhalli on ollut 
jo vuodesta 1995. Vuonna 2004 halliin valmistui 
lisäkerros, jossa on kaksi saunaa ja oleskelutilat. 
Tiloja vuokraa Ruoholahden Pysäköinti Oy.

Palloiluhallissa on päivisin väljää, mutta iltai-
sin urheilusali on täynnä sulkapallon tai sählyn 
pelaajista. Asiakkaina on paljon ruoholahtelaisia 
yrityksiä ja alueen asukkaita. 

 ”Kansainvälisellä koululla ja Etu-Töölön luki-
olla on jonkin verran päivävuoroja täällä.”

Heiskala kertoo, että ikänsä puolesta hän 
kuuluisi jo eläkkeelle. Hän muutti muutama vuosi 
sitten Pirkanmaan Lempäälään lähemmäksi 
lapsuutensa maisemia. Sieltä hän käy töissä 
Ruoholahdessa muutaman kerran kuukaudessa. 
Heiskalan poika on työskennellyt yrityksessä 
parikymmentä vuotta ja hoitaa hallin asioita 
päätoimisesti. Tytär hoitaa yrityksen kirjanpidon. 
Lisäksi hallilla on kolme tuntityöntekijää.

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN

Sarjassa tutustutaan Jätkäsaari–Ruoholahden työntekijöihin 
ja yrittäjiin. Jos tiedät sopivan henkilön tälle palstalle, laita 
vinkki osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

 Tyynenmerenkadun ja Melkinlaiturin välisen 
alueen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa.

Akseli Leinosen ehdotus Litorinameren 
kalastajat voitti Taidetta Jätkälle -kilpailun. 

Kalastajaveneet nousevat 15 metrin korkeuteen 
Jätkäsaaren uudessa taideteoksessa

nut paljon, herättää myös muissa tunteita ja aja-
tuksia.”

Elokuussa 2020 alkaneella, kaksivaiheisella 
Taidetta Jätkään -kilpailulla etsittiin julkista tai-
deteosta Länsisataman alueelle.  Teos on tarkoi-
tus toteuttaa vuosina 2022–2025. 

Aloitteen taidekilpailusta teki Ruoholahden-
rannassa näyttelytilaa pitävä Osuuskunta Forum 
Box. Kilpailun muut järjestäjät olivat Helsingin 
Satama, Helsingin kaupunki ja Helsingin taide-
museo HAM. 

Kilpailuun saapui 93 ehdotusta. Palkintolau-

takunta valitsi toiseen vaiheeseen viisi ehdotus-
ta. Finaaliin pääsivät Leinosen lisäksi työryhmä 
Henrik Amberla ja Sara Pathirane, kuvanveistä-
jä Riikka Puronen, kuvataiteilija Kaisa Ruoho-
ranta ja kuvanveistäjä ja tekstiilitaiteilija Johan-
na Suonpää. 

Kilpailussa jaettiin kolme palkintoa, joista en-
simmäinen, kymmenentuhatta euroa, myönnet-
tiin Leinoselle. 

6000 euroa palkinto myönnettiin työryhmäl-
le Amberla ja Pathirane ja kolmas palkinto, 3000 
euroa, Puroselle.

PALKINTOLAUTAKUNNAN jäsenet olivat suun-
nittelupäällikkö Satu Aatra Helsingin Satamas-
ta, hallituksen puheenjohtaja Arto Jurttila Fo-
rum Boxista, kuvanveistäjä Jukka Lehtinen, 
kuvataiteilija Sari Palosaari, kuvataiteilija Pau-
liina Turakka Purhonen, Länsisataman aluera-
kentamisen projektinjohtaja Tuomo Sipilä Hel-
singin kaupungilta ja julkisen taiteen päällikkö 
Taru Tappola HAMista.

Toivon, että teos 
jättää katsojaan 

positiivisen kokemuksen 
kriittisistä tasoistaan 
huolimatta”
 
Akseli Leinonen
Taidetta Jätkään -kilpailun voittaja

Ahdinaltaan toimisto ja urheilu
korttelille vihreää valoa valtuustolta 

UUSI URHEILUN, KULTTUURIN ja vapaa-ajan 
keskittymä on toteutumassa Hyväntoivonpuis-
ton päähän satama-altaan tienoille.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi syys-
kuussa kaavan, joka mahdollistaa tapahtuma-
areenan, hotellin, liikuntatilojen ja näihin liitty-
vien tukitoimintojen rakentamisen alueelle. 

Alueen asemakaavaa on tehty yhdessä Royal 
Areena -nimisen osakeyhtiön kanssa. Yhtiön toi-
mitusjohtaja on Kim Sussmann. Kokonaisuus 
kulkee nimellä Royal Center. Urheilukeskuk-
seen on suunnitteilla kenttiä erilaisille mailape-
leille. Nimeltä on mainittu ainakin tennis, padel, 
squash ja sulkapallo. 

Urheilukenttiä voisi käyttää myös esimerkiksi 
konsertteihin ja muihin tapahtumiin.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti
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Espoon Tapiolasta tutut jättikorvapuustit 
saapuivat Ruoholahteen
Melkein pään kokoinen korvapuusti 
painaa puolisen kiloa. Jotkut 
asiakkaat syövät sellaisen yksinään, 
mutta useimmiten se jaetaan.

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jostain syystä Kaisa Hännikäinen päät-
ti 1980-luvulla myydä kahvilassaan jätti-
korvapuusteja. Siitä päätöksestä on jo yli 
kolmekymmentä vuotta, ja Kaisan Cafe 
myy edelleen näitä lähes ihmisen pään 

kokoisia ja mainetta niittäneitä puusteja Tapio-
lassa. Ja nykyään myös Ruoholahdessa. 

Kaisan Cafe on pienen sattuman kautta – pa-
lataan siihen kohta – saapunut nyt myös Ruoho-
lahteen. 

Alkuperäiset yrittäjät Kaisa ja Raimo Hänni-
käinen ovat jo ojentaneet kapulan nuoremmille 
yrittäjille. Kaisan Cafen toimintaa jatkavat perus-
tajien perhetutut Riikka ja Miko Söderholm. He 
ostivat Kaisan Cafen liiketoiminnan vuonna 2016. 

”Kaisa on vaan sellainen rönsyilevä persoona, 
että kaikki pitää olla reilun kokoista”, Riikka Sö-
derholm perustelee korvapuustin kokoa.

KAISAN CAFE AUKESI syyskuussa lounasravin-
tola Antellilta jääneisiin tiloihin Itämerentoril-
la PwC:n rakennuksessa.  Kaisan Cafella on myös 
yhteistyötä Itämerentornin kiinteistön yritysten 
kanssa: toimistoihin tilataan palaverileivoksia ja 
salaatteja. 

Kahvilassa on lounas asiakkaille on tarjolla 
myös salaattibuffet. 

”Lämpimiä ruokia ei keittiössä pysty teke-
mään, jauhopöly on niin kova”, Riikka Söder-
holm kertoo.

Salaattibuffettia varten yrittäjät rakennuttivat 

valmistuskeittiön erilleen leipomotiloista, kahvi-
lan myyntitiskin viereen.

SÖDERHOLMIEN EDESSÄ kahvilan pöydällä ko-
meilee kuuluisa kolmen euron jättikorvapuusti. 
Se painaa kuulemma noin puoli kiloa. 

Kahvilanpitäjät kertovat, että usein asiakas 
vertailee vitriinin edessä normaalikokoista puus-
tia ja jättipuustia. Asiakas yleensä päätyy isoon 
puustiin, koska ”se on järkevää” hinnan takia.

”Vaikka eihän siinä koossa ole mitään järkeä”, 
Riikka nauraa.

Moni ottaakin jättipuustin jaettavaksi. Osa 

Nurishh
viipaleet 
200g
(classic, 
cheddar)

249
kpl

3995
kg 4995

kgPalana  Siivuna

Meillä tehty aidolla leppä-
purulla kylmäsavustettu LOHI

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin

AVOINNA  
JOKA 
PÄIVÄ

(12,45€/kg)

Nurishh
palat 
200g
(classic, 
cheddar)

Nurishh 
raasteet 150g
mozzarella
cheddar, 
mozzarella)

229
kpl

(11,45€/kg)
249

kpl
(16,60€/kg)

Nurishh-tuotteet ovat vegaanisia. Tarjoukset voimassa 17.10. asti.

FILOS 
- original Feta PDO
- laktoositon Feta
- Feta -30% suola

229
kpl

(15,27€/kg)

à

Kaikki fetat ovat painoltaan 150g.
Tarjous voimassa 17.10. asti.

Savustettu 
ja loimutettu 
lohifilee 2995

kg

WIGRENIN
meetwurstit
80-100g

299
pkt

(29,90-37,37€/kg)

FAMILIA
broilerin 
rinta- ja 
sisäfilee 400g

399
rs

(9,98€/kg)

on alhaiset. Pyrimme pitämään volyymiä niin 
korkealla että pystymme pitämään hinnat alhaal-
la”, Miko Söderholm sanoo.

Suuri volyymi tarkoittaa Tapiolassa sitä, et-
tä kahvilan kassalla on koko päivän katkeamaton 
jono asiakkaita. Ruoholahdessa Riikka Söder-
holm katselee hieman huolestuneena kassalle, 
jossa juuri nyt ei ole ketään. Kello osoittaa kym-
mentä aamupäivällä, ja kuulemma Tapiolassakin 
on pieni suvanto juuri ennen lounasaikaa.

Tapiolassa suuret myyntimäärät tarkoittavat 
myös sitä, että keittiön valmistustilat ovat jääneet 
siellä liian pieniksi. 

Keittiötilojen ahtauden vuoksi Söderholmit al-
koivatkin etsiä suurempia tiloja. Pääkohde oli hy-
vä ja riittävä keittiö. Jos valmistuskeittiön kyljessä 
olisi kahvilatila, niin se ei tietenkään haittaisi.

Ensin Espoon Otaniemen vanhasta ostoskes-
kuksesta teekkarikylän liepeiltä löytyi hyvä tila.  
Alvar Aallon suunnittelema ostari on käynyt juu-
ri läpi mittavan peruskorjauksen. 

Kaisan Cafe -yrittäjät olivat ostaneet jo val-
miiksi uunit ja kalusteet Otaniemeä varten, mut-
ta sitten  vuokranantaja ilmoittikin, että he eivät 
voi rakentaa tiloihin keittiötä, rakennuksen tilat 
eivät sovellukaan siihen.

jaksaa syödä puustin kokonaan, ja ne jotka ku-
vittelivat jaksavansa, mutteivät jaksakaan, tulevat 
pyytämään paperipussia, jotta saavat vietyä lo-
pun puustin kotiin. 

Puusteja ja muita leivonnaisia ostetaan kahvi-
loista usein myös mukaan koteihin ja toimistoihin.

KAISAN CAFEN LIIKEVAIHTO vuonna 2020 oli 1,2 
miljoonaa euroa, ja voittoakin tämä noin 2o hen-
keä työllistävä yritys teki kyseisenä vuonna lähes 
30 000 euroa. Joten jotain järkeä jättipullan myy-
misessä kolmella eurolla on.

”Meillä on kaikki tuotteet runsaita, ja hinnat 

Tämä sujuu hyvin 
näin, oikeastaan 

yrittäminen menee  
paremmin tällä mallilla  
kuin pariskuntana.”
 
Riikka Söderholm
yrittäjä, Kaisan Cafe 

Miko ja Riikka Söderholm avasivat Kaisan Cafen Ruoholahteen.

Äänestä OmaStadi ehdotusta 
ja ohjaa kaupungin 
rahat kotikulmillesi

Oma Stadi -äänestys etenee. Kyseessä 
on lähes yhdeksän miljoonan euron 
suuruinen rahapotti, jonka kaupun-
ki on sitoutunut käyttämään hank-
keisiin, jotka kaupunkilaiset ovat itse 

keksineet.
Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa on monta 

hanketta, joita voi äänestää. 
Miltä kuulostaisi lailliset graffitiseinät Jät-

käsaareen ja Hernesaareen? Tämän idean kus-
tannusarvio on 50 000 euroa. Yleisövessa La-
pinlahden alueen käyttäjille 150 000 eurolla? 
Tai Ruoholahden punaisen kentän parantami-
nen 260 000 eurolla? Kaikkia näitä voi äänestää jo 
nyt. 

Ehkä tällä kertaa Jätkäsaaren kirjastosta saa-
daan äänestettyä Oodi-kirjaston tapainen uu-
den ajan asukaskeskus? Tämä hanke oli vähällä 
toteutua viime äänestyksessä, mutta se jäi lopul-
ta Lauttasaaren uimalaiturin varjoon. Idean mu-
kaan kirjastoa laajennettaisiin ja sinne tehtäisiin 
erilaisia käsityö- ja harrastustiloja. Ehdotuksen 
kustannusarvio on 425 000 euroa.

ETELÄISEEN SUURPIIRIN alueella, johon Jät-
käsaari ja Ruoholahti kuuluvat, jätettiin 150 kri-

Äänestys 6.–28.10. 2021
 ≈ Jokainen tänä vuonna 12 vuotta täyttävä ja 

sitä vanhempi helsinkiläinen pääsee äänestä-
mään OmaStadissa.

 ≈ Äänestys tapahtuu verkossa 6.–28.10.2021 si-
vulla omastadi.hel.fi.

 ≈ Äänestää voi niin montaa ehdotusta, kuin alu-
een budjettiin mahtuu. 

 ≈ Jokainen saa äänestää yhden suurpiirin lisäksi 
suosikkejaan myös koko kaupunkia koskevien 
yhteisten ehdotusten joukosta.

 ≈ Eteläisen suurpiirin, johon Jätkäsaari ja Ruoho-
lahti kuuluvat, määräraha on 1,3 miljoonaa euroa.

 ≈ Äänestämistä varten tarvitset pankkitunnukset 
tai mobiilivarmenteen.

 ≈ Koululaiset voivat tunnistautua myös Wilma-
tunnuksilla.

omastadi.hel.fi

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

teerit täyttävää ehdotusta. 
”Yhteiskehittämisvaiheessa ideoista työstettiin 

ehdotuksia, joista syksyn äänestyksessä on mu-
kana yli 50 eteläisen Helsingin kehittämiseen liit-
tyvää loistavaa ehdotusta”, kaupungin stadiluotsi 
Jarkko Laaksonen kuvailee.

Laaksonen sanoo, että kaupunkilaisten ehdo-
tuksissa korostuvat lähiluonto, liikunta ja ulkoilu 
sekä yhdessä tekeminen.

Ehdotuksia on silmiinpistävän paljon Laut-
tasaaren alueelle. Viime OmaStadi-kierroksel-
la uimalaiturihanke Lauttasaaressa keräsi suuren 
määrän ääniä ja eteni toteutukseen.

Tämä on kenties innostanut lauttasaarelaisia 
jättämään tänä vuonna ehdotuksia entistä enem-
män, epäilee Laaksonen.

Jätkäsaaren kirjaston muuttaminen 
uudenlaiseksi asukaskeskukseksi  
on jälleen äänestyksessä. Ideassa 
kirjastoa laajennettaisiin ja sinne 
tulisi erilaisia käsityö- ja harrastetiloja 
keskustakirjasto Oodin tapaan. 
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RAUNO HIETANEN

Tanssin talo 
aikataulussa

Sopivan keittiön etsintä jatkui pari vuotta. 
Vuokranvälittäjä ehdotti Söderholmeille tiloja 
Ruoholahdesta.

”Tässä oli meille valmis keittiö kun tuo Antell 
on ollut tässä aiemmin.”

”Sijaintikin on meille järkevämpi kuin Otanie-
mi, sillä Otaniemessä meillä olis ollut osittain sa-
mat asiakkaat kuin Tapiolassa”, Riikka Söder-
holm sanoo.

Suuren keittiön ansiosta kahvila pystyy tarjo-
amaan tilaustuotteita yritysten ja yksityishenki-
löiden tilaisuuksiin leivoksista ja voileipäkakuista 
salaatteihin. Tarvittaessa Ruoholahdessa voi lei-
poa tuotteita myytäväksi Tapiolan Kaisan Cafee-
seen. 

SÖDERHOLMEILLE YRITTÄMINEN on tuttua. 
Molempien vanhemmat ovat olleet yrittäjiä. Lu-
kion käytyään – jossa Söderholmit myös ovat ta-
vanneet – heille ehdotettiin liikeideaa.  

”Se oli graffitin poistoa, julkisivupesufirma, 
yksi ensimmäisiä Suomessa 1990-luvun alkupuo-
lella”, Riikka Söderholm kertoo.

Kun Kaisa ja Raimo Hännikäinen tarjosivat 
yritystään ostettavaksi Söderholmeille, hetki oli 
juuri sopiva. Mikon metallialan velkasaneera-
uksessa olevaa perheyritystä oltiin juuri ajamas-
sa alas, ja Riikka oli opiskelemassa restonimiksi 
Laureassa Leppävaarassa.

”Unelmanani oli aina saada oma kahvila, ajat-
telin opiskella alaa, että saan hyvät lähtökohdat.”

”Kaisa ja Raimo olivat kuin enkeleitä kun tar-
josivat kahvilatoimintaa meille. Saimme maksaa 
kauppasummaa vähän kerrallaan pois”, Riikka 
sanoo.

Söderholmit ovat nykyään ex-pariskunta, 
mutta he jatkavat edelleen yrityksensä parissa 
yhdessä. 

”Tämä sujuu hyvin näin, oikeastaan yrittämi-
nen menee paremmin tällä mallilla kuin paris-
kuntana”, Riikka nauraa.

Helsinki Lied 
kilpailu jälleen 
Ruoholahdessa 
HELSINGIN KONSERVATORION SÄÄTIÖ järjes-
tää kansallisen Helsinki Lied -kilpailun kolmat-
ta kertaa. Kilpailua pääsee katsomaan Ruoholah-
teen Konservatorioon 29.–31.10. 

Kilpailu on Suomen ainoa lied-pareille tar-
koitettu kilpailu. Se nostaa esille liediä elinvoi-
maisena klassisen musiikin taidemuotona.

Kilpailijoiden nimet on julkaistu Helsinki 
Lied -kilpailun verkkosivuilla helsinkilied.fi, jota 
kautta voi myös ostaa liput kilpailun yleisöön.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

KAAPELITEHTAAN VIEREEN nousevan Tans-
sin talon rakennustyöt ovat loppusuoralla. Talon 
avajaisia on määrä viettää 2.2. 2022. 

”Työmaalla tehdään töitä pääosin nyt sisä-
puolella ja julkisivu- ja vesikattotyöt näkyvät täl-
lä hetkellä ulkopuolella”, kertoo viestintäsuun-
nittelija Karoliina Eerola Kaapelitalolta.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Ruoholahti
00180

Jätkäsaari
00220

Hernesaari, 
Munkkisaari
ja Eira
00150

Punavuori
00120

Lauttasaari
00200 ja 00210
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MILLA PALKOAHO PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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LAUTTASAARI     EIRA     PUNAVUORI     HERNESAARI     27. VUOSIKERTA     KESÄ-HEINÄKUU 2021 ≈  ≈  ≈  ≈  ≈

Näin paikalliset 
lomailevat
Ulkomaille tekisi jo 
mieli, mutta kesäinen 
Suomi kelpaa hyvin. 

Tiina MehtoVaittisella on viljelylaatikko Väli
merenkadulla. Mukana tytär Lilja Vaittinen.

Tavoitteletko helsinkiläisiä tältä alueelta?
     Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti jaetaan koteihin  
ja yrityksiin Jätkäsaaressa, Ruoholahdessa, Lautta-
saaressa, Punavuoressa, Hernesaaressa ja Eirassa.

     Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden painos 
on 24000 kappaletta. Lehti ilmestyy kerran 
kuussa. Jakelijana on Posti Oy. 

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden jakelualue vuonna 2021

     Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti on journalistisia 
arvoja kunnioittava lehti, jonka sisältö on itse 
tuotettua ja sataprosenttisesti paikallista.

l l l

NUORISOTALOLLA toiminta on asettunut uo-
miinsa uusien ja vanhojen kävijöiden toivei-
den mukaisesti. Tosin salin lattian korvaaminen 
trampoliinilla tai uima-altaalla ei ikävä kyllä on-
nistu. 

Lokakuun koittaessa lähestyy myös syyslo-
ma. Nuorisotalo on auki syyslomalla ja ohjel-
massa on kauan odotetut lanit heti 16.–17.10. 

Lanit ovat yön yli kestävä pelitapahtuma, jossa 
nuoret ja ohjaajat pelaavat yhdessä erilaisia konso-
li-, tietokone-, ja lautapelejä läpi koko yön. Laneil-
le pääsee yläasteelaiset ja sitä vanhemmat nuoret. 

Lisäksi syyslomalla on luvassa ainakin eloku-
vien katsomista. 

Lisätietoa nuorisotalon aukioloista ja ohjel-
masta saa lähempänä lomaa. Päivitämme infoa 
myös Instagramiimme ruoholahden_nuorisotalo 

sekä nettisivuillemme nuorten.helsinki/ruoholah-
dennuorisotalo  

Lokakuun viimeisenä lauantaina nuoriso-
talo muuttuu Halloweenin mukaisesti hieman 
pelottavaksi, hauskaksi ja jännittäväksi paikak-
si, kun ohjaajat suunnittelevat kauhukävelyä ja 
muita erilaisia rasteja nuorten iloksi ja kauhuk-
si.  

Erilaisten tapahtumien lisäksi nuorisotalon 
arki koostuu yhdessä olosta, leikkimisestä ja pe-
laamisesta, sekä erilaisten kädentaitojen harjoit-
tamisesta maanantaisin ja torstaisin. Suosittu-
ja tekemisiä syksyn aikana ovat olleet biljardi-, 
pingis-, ja Fifa turnaukset, erilaiset askartelut ja 
muut kivat puuhat. 

Nuorisotalo palaa myös vanhaan tuttuun 
lauantai-aukiolo aikatauluun. Lokakuun alusta 
lähtien nuorisotalo parittomina lauantaina auki 
varhaisnuorille klo 16–18 ja iltanuorille 16–22.45. 
Myös perjantai-aukiolot ovat muuttuneet ja nuo-
risotalo on auki perjantaisin varhaisnuorille 16–
18 ja iltanuorille 18-22.45.

Maria

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Pelaamista yön 
yli syyslomalla

Kaapelitehtaan viereen nousevan Tanssin 
talon avajaispäiväksi on asetettu 2.2. 2022.
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Tervetuloa konserttiin!

HYVÄN TOIVON kappelin sisällä on puolitoista 
metriä korkea kirkonkello. Se koostuu kolmesta 
jalasta ja pienestä kellosta. Kolme jalkaa muo-

dostavat kolmion, vahvan kirkollisen symbolin. 
Sunnuntaisin ennen messua lapset soittavat 

usein kelloa merkiksi siitä, että kappelissa ko-
koonnutaan pyhän äärelle. Kun kappelille on 
päästy taas kokoontumaan, ovat monet toden-
neet: ”Onpa ihana tavata ihmisiä!” ja ”Enpä ole 
pitkään aikaan tavannut näin montaa ihmistä!” 

Tervetuloa osallistumaan kappelin yhteisön 
toimintaan!

Ruut Vasenius
suntio

Pieni 
kirkonkello 
kutsuu koolle 

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

Kokoontumisrajoitukset ovat 
päättyneet – on aika kokoon-
tua! Ajantasainen info toi-
minnastamme facebook.com/
hyvantoivonkappeli

LÄNSISATAMANKATU 26 
Viestintäilta 25.10. klo 17.30–
19. Tule rakentamaan viestin-
täämme yhdessä! Info: hannu.
varkki@evl.fi
Neuleretriitti Kudon sydämeeni 
hiljaisuuden 13.11. klo 10–16. 
Info ja ilmoittautuminen: anna-
maija-viljanen-pihkala@evl.fi
Valoisa ja maanläheinen messu 
su klo 12. Meditatiivinen Luotta-
muksen messu kuun viimeinen su. 

Info: hannu.varkki@evl.fi
Yhteisöruokailu ma klo 17–
18.30. Edullista ruokaa hyvässä 
seurassa. Aterian hinta aikuisille 
1€. Mahdollisuus myös toimia va-
paaehtoisena. Info: hyvatoivo@
gmail.com, hannu.varkki@evl.fi 
Kappelikahvila ti klo 14–15.30. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätieto-
ja: eija.hoikkala@evl.fi 
Luottamuksen rukoushetki to 
klo 10. Taizé-lauluja, hiljaisuutta, 
rauhaa. Info: eeva.rapeli@emo.fi 
Musaryhmä laulajille ja soittajil-
le torstaisin klo 18. Taizé-lauluja 
& gospelia. Info: hyvatoivo@
gmail.com

LÄNSISATAMANKATU 28 
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12  
Vauvaperhekerho ti klo 13–
14.30 
Iltaperhekerho parittomat viikot 

ma klo 18-19.30 (MLL)
Perhepyhäkoulu la klo 9.30–11 
9.10., 13.11. ja 11.12. Info: milla.
kiiski@evl.fi, janette.lintula@evl.fi 
Iso Korva -keskusteluryhmä ma 
klo 18–20: 11.10., 8.11., 13.12. 
Syvällistä keskustelua elämän ja 
uskon isoista kysymyksistä. Info: 
Mirja Vallisaari, p. 040 760 
9193, mirja.vallisaari@gmail.com
Raamattupiiri pe klo 18-19.30. 
Syventymistä seuraavan pyhän 
raamatunteksteihin: 5.11., 3.12. 
Info: mirja.seppala35@gmail.
com 

Julkaisemme Facebookissa 
ja tuomiokirkkoseurakunnan 
YouTube-kanavalla meditatiivisia 
videoita.  
Podcastejamme voi kuunnella 
helsingintuomiokirkkoseurakunta.
fi/podcastit ja Spotifyssa. 

Kappelissa  
tapahtuu

SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

to 7.10. klo 18.30 
KUOROJEN KONSERTTI
Konserttisali

la 9.10. klo 15.00 
SYYSLAULUJA
Ilona Jokisen oppilaat  
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

su 10.10.2021 klo 14.00 
VIULU, PIANO  
VAI MOLEMMAT?
Petri Aarnion ja Naoko Shi-
bayama-Aarnion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät 
Kamarimusiikkisali

ti 12.10. klo 19.00 
PIANISTIEN JA  
VIULISTIEN ILTA
Janne ja Liisa  
Malmivaaran oppilaat ja  
opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ma 25.10. klo 18.30 
MUSIIKKI-ILTA
Helsingin Konservatorion op-
pilaat ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

pe 29.10.–su 31.10. 
HELSINKI LIED
Lisätietoja:  
Konservatorio.fi/helsinki-lied
Lipunmyynti alkaa  
lokakuussa

ma 1.11. klo 18.30 
KLARINETISTIT ÄÄNESSÄ
Konservatorion klari-
netistit esiintyvät
Kamarimusiikkisali

to 4.11. klo 19.00 
LIEDERKREISIT
Konservatorio laulajat ja pia-
nistit esittävät lied-musiikkia
Ohjaava opetta-
ja Heikki Pellinen
Konserttisali

pe 5.11. klo 18.00 
HALLOWEEN!
Konsertti, jossa kuullaan  
kauhean hyvää musiikkia kar-
mean tyylikkäinä esityksinä.
Konserttisali

Noudatamme meille annettuja suosituksia ja rajoituksia, ja haluamme 
tarjota mahdollisimman turvallisen konserttielämyksen. Tarkasta siis  
ennen konserttiin tuloa sivuiltamme voimassa olevat varotoimet.

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

SYYSKUUN ALUSSA ALKOIVAT aamupäivisin 
lapsiperheille avoimen varhaiskasvatuksen oh-
jatut toiminnat leikkipuiston pihalla. Syyskuun 
aikana on muun muassa taiteiltu puhtain sor-
min, laulettu ja loruteltu, leikitty erilaisin tee-
moin sekä etsitty kadonneita eläimiä ja satu-
hahmoja.

Ohjattuun toimintaan ilmoittaudutaan pai-
kan päälle tultaessa ja tarvittaessa rajaamme 
ryhmän osallistujamäärää.

Valtakunnallista Vauvan päivää vietettiin 
myös Ruoholahden leikkipuistossa 24. syyskuu-
ta.

Ohjatun toiminnan lisäksi leikkipuiston pi-
ha-alue kiinteine leikkivälineineen ja leluineen 
ovat lasten ja perheiden käytössä.

Avoimen varhaiskasvatukset kerhot ovat al-
kaneet uusilla ja vanhoilla kerholaisilla. Kulta-
hiput ja Menninkäiset ovat ulkoilleet, retkeil-
leet ja leikkineet aurinkoisessa syyssäässä.

Koululaisten kanssa olemme liikkuneet tai-
toradalla, pelanneet eri pallopelejä, rakennel-
tu jättipalikoilla ja leikkineet perinneleikkejä 
muun muassa tervapataa ja polttopalloa.

13.9. ALKAEN PERHETALO BETANIAN avoimen 
varhaiskasvatuksen vauva- ja pikkulapsiperhei-

den toiminta on siirtynyt leikkipuisto Ruoho-
lahteen. Näin ollen ohjattua toimintaa on aa-
mujen lisäksi myös iltapäivisin. Toimintaan 
voivat osallistua alle ja yli 1-vuotiaat yhdessä 
oman aikuisen kanssa. 

Tarkempi viikko-ohjelma sisältöineen löy-
tyy leikkipuisto Ruoholahden ja perhetalo Be-
tania Facebook-sivuilta. Sivuilta voi seurata 
myös muita tiedotteita internet -sivujen lisäk-
si.

 
TÄLLÄ HETKELLÄ leikkipuiston sisätiloja si-
sustetaan uusiksi. Syksyn aikana on tarkoitus 
aloittaa pikkulapsiperheille myös ohjattua si-
sätoimintaa ennakkoilmoittautumisella. Tästä 
tiedotetaan  myöhemmin leikkipuiston ja per-
hetalon Facebook-sivuilla.

SYYSLOMAVIIKOLLA Ruoholahden leikkipuis-
tossa järjestetään maksutonta päiväleiritoimin-
taa koululaisille. 

Päiväleirillä toimitaan pienryhmissä ja ul-
koillaan päivittäin sekä tehdään retkiä kävel-
len lähialueelle. Päiväleirille ilmoittautuminen 
avautuu lähiaikoina.

Samaisella viikolla pikkulapsiperheille on 
luvassa pienten puuhia Leikkipuisto Lorussa. 
Tervetuloa mukaan leikkimään!

Tulethan leikkimään terveenä ja noudatat 
leikkipuistojen turvallisuus- ja hygieniaopasteita.

Valitsethan leikkipaikan väljästi turvavälit 
huomioiden.

Hyvää syksyä kaikille ja nähdään leikkipuis-
tossa!

Puiston väki

Ohjattu 
sisätoiminta 
alkamassa

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

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

OMPELIMO ATELIER 18
w w w . o m p e l i m o 1 8 . f i Laivapojankatu 3

%044 0880 518

l

Välimerenkatu 10
00220 Helsinki

puh. 044 758 3228
www.uusisauna.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi

Punkkibussi on liikkeellä!

koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fiistolaakar

koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:koko aikataulu:
saaristolaakarit.fi 

Ma 18.10. klo 15–16.30 Ma 18.10. klo 15–16.30 
  S-Market RuoholahtiS-Market Ruoholahti

KOKO AIKATAULU:
www.saaristolaakarit.fi

Myös 
PNEUMO -
KOKKI-
rokote

INFLUENSSAROKOTTEET SAAPUNEET!
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a

MISSÄ
NÄYTTELY 
AISTII
PIIRTÄJÄÄ

Lue lisää: 
kaapelitehdas.fi/tapahtumat

—————

TALLBERGINKATU 1, HELSINKI

KAAPELITEHDAS.FI

TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
 > Helsinki Retro & Vintage Design Expo 9.-10.10.
 > Pelti auki! -festivaalikiertue 5.11.
 > Broken Bones Festival 6.11.
 > Helsingin sarjakuvafestivaalit 13.-14.11.

VALSSAAMO
 > Erik Bruunin näyttely 5.-10.10.
 > Jaakko Nieminen, nykytanssiteos 23.-24.10.
 > Liikkeellä marraskuussa: Mikko Niemistö & työryhmä: 

Astral Projections 7.-10.11.

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
 > Kemppainen, Nieminen, Peura:    

and then they left 26.10.-3.11.

KAAPELITEHTAAN MUSEOT AVAAVAT OVENSA 
UUDISTUNEINA SYKSYLLÄ 2021!

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
 > Poliittisen valokuvan festivaali 2021:   

Linnun katse 8.10. alkaen

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 
 > Makuasioita 8.10. alkaen

TEATTERIMUSEO
 > Syvää liikettä 3.11. alkaen

DRAWING GALLERY D5
 > Miska Mio: Langetessaan sade oli vettä 13.10. asti

PERFORMANCESIRKUS
 > Runoja ja lauluja rakkaudesta 5.-6.11.

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
 > Mikrogalleria: Jaakko Tornberg 1.-30.10.

STOA MARIAPASSIO
 > Stoa Mariapassio 19 vuotta 31.12. asti

Ammatillista koulutusta päätoimenaan järjestävä Vapaa Tai-
de koulu pitää myös avoimia piirustuskursseja, jotka ovat 
kuuluneet sen toiminnan ytimeen koulun perustamisesta 1935 
lähtien. Avoimen taideopetuksen taustalla on edelleen sama 
ajatus kuin koulun perustajalla Maire Gullichsenilla: avata 
taideharrastus kaikille siitä kiinnostuneille, eikä rajata piirtämi-
sen iloa pelkästään ammattitaiteilijoiksi aikoville.

Havaintopohjainen elävän mallin piirustus on kuvataiteen 
ki vijalka, jonka harjoittamiselle koulun valoisat ja avarat tilat 
tarjoavat tarkoituksenmukaiset puitteet. 

Vapaan Taidekoulun kaikkia niin ammatti- kuin avoimia 
opintoja opettavat omalla urallaan aktiiviset kuvataiteli-
jat, jotka ovat Suomen taidekentän tämän hetken kärkeä. 
Piirustuskurssien opettajina toimivat taidemaalari, KuM Aki 
Turunen ja kuvataiteilija, KuM Ilkka Sariola. 

Tänä syksynä Vapaassa opettajana aloittanut Sariola kuvaa 
piirtämisen olevan välillä kuin hengittämistä tai tanssia. 
Kaikista karuin ja yksinkertaisin kuvan tekemisen muoto tuo 
myös irrationaalista iloa.

PIIRTÄMINEN 
TARJOAA POHJAN 
KUVATAITEEN 
TEKEMISELLE

Virppi Venell

- Koen piirtämisen paljastavana ruumiillisena välineenä. 
Lyi jykynän tai hiilen jälki ei valehtele. Piirtäminen on minulle 
ajattelua viivoilla ja niiden pois pyyhkimistä. Parhaimmillaan 
piirustukset muuttuvat itsellenikin vieraiksi ja peiliksi. Silloin 
saatan oppia jotain maailmassa olemisesta, Sariola kertoo.

- Piirtämisessä on käytännöllisiä etuja: se on halpaa, ja työ-
välineet on helppo ottaa mukaan vaikka ulkomaille, hän lisää. 

Toisen vuosikurssin vastuuopettaja, maalaustaiteen opetta-
ja Aki Turunen on opettanut useita vuosia myös havaintopoh-
jaista piirtämistä koulun ilta- ja viikonloppukursseilla. 

- Mallipiirtäminen palauttaa tekijänsä kuvan luomisen 
perustalle: piirtäjä tarvitsee sinnikkyyttä havaitakseen mallin 
ääriviivat ja muodot. Hän tarvitsee luottamusta uskaltaakseen 
käyttää hiiltä monimuotoisesti”, Turunen kuvaa. 

- Muisti on piirtämisessä ihmeellinen asia: Jokainen havainto 
siirtyy paperille muistinvaraisesti, ja toisaalta piirtäjän sisään 
on kertynyt pinoksi elämän varrelta havaintoja, joista ammen-
taa. Näitä kaikkia asioita haluaisin välittää piirtäjäoppilaille, 
hän jatkaa.

Seuraava viikonloppukurssi pidetään joulukuun ensimmäi-
senä viikonloppuna. Opettajana toimii Aki Turunen. Kurssille 
osallistuminen on vaivatonta – sen hintaan sisältyvät kaikki 
kurssilla tarvittavat materiaalit sekä taukotarjoilu! 

Lue lisää ja ilmoittaudu: vapaataidekoulu.fi/kurssitoiminta

Helsingin Kaapelitehtaalla toimiva Hotelli- ja ravinto-
lamuseo täyttää 50 vuotta. Juhlavuoden merkittävin 
ponnistus on uusi Makuasioita-näyttely, jossa tuodaan 
esille ruokaan ja juomaan liittyviä perinteitä ja ajallisia 
muutoksia sekä palveluita, ammatteja ja rakenteita. 
Elämyksiä näyttelyssä luodaan uutta teknologiaa ja 
moniaistisuutta hyödyntäen.

Makuasioita-näyttely vie paikkoihin, joissa ruoka- ja juoma-
kulttuuria rakennetaan ja muokataan. Näyttelyssä voi istahtaa 
retkipaikalle luontoon ja kokea olevansa metsästäjä-keräilijän 
jälkeläinen. Ravintolassa tuoksuvat ruokauutuudet, koulu-
ruokailussa maistuu tasa-arvo ja kahvilassa hitunen arjen 
luksusta.

NÄYTTELY RUOKA-
KULTTUURISTA 
KRUUNAA 
JUHLAVUODEN

Hotelli Kämp, Helsinki 1922.

Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmat

Ruoka- ja juomakulttuuri ei koskaan ole pysyvää, vaan 
se muuttuu koko ajan. Siihen vaikuttavat niin yksilöt, yhtei-
söt, yhteiskunta kuin valtiokin. Ruokaan liittyvällä maulla 
myös osoitetaan yhteiskunnallista asemaa ja identiteettiä. 
Näyttelyssä herätellään pohtimaan, mitä ruoka- ja juomakult-
tuuri merkitsee meistä jokaiselle, ja miten me itse vaikutamme 
sen muotoutumiseen.

Museoesineitä, vanhoja valokuvia, taidetta ja tekniikkaa 
sekä leikkiä on yhdistetty näyttelyssä luovalla ja elämykselli-
sellä ta valla. Leikittely valokuvien aikakerrostumilla tuo histo-
rian lähemmäs. Aisteja herätellään kokonaisvaltaisesti: ruoka- 
ja juomakulttuuri maistuu, tuoksuu, tuntuu, näkyy ja kuuluu. 
Samalla näyttely houkuttelee miettimään asiaa omasta ja 
toisten näkökulmasta käsin sekä löytämään oman makuasian 
aiheeseen. Sanotaan, että makuasioista ei voi kiistellä. Niistä 
kannattaa kuitenkin keskustella!

Hotelli- ja ravintolamuseo on ruoka- ja juomakulttuurin 
erikoismuseo Helsingissä, Kaapelitehtaalla. Museo viettää 
uudistuksen merkeissä 50-vuotisjuhlavuottaan. Makuasioita 
– näkökulmia ruoka- ja juomakulttuuriin näyttely aukeaa 
8.10.2021 ja on esillä toistaiseksi.

Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20. 
Katso poikkeukset aukioloajoissa museon nettisivuilta.
Liput: 10/5 € tai Museokortti.
Hotelli- ja ravintolamuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G

www.hotellijaravintolamuseo.fi

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

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

TARJOUKSET VOIMASSA 7.-17.10.2021 ELLEI TOISIN MAINITA.

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

PALVELU PELAA

KAIKKI HERKUT JÄTKÄSAARESTA PIMENEVIIN ILTOIHIN!

Kauppiaan 
paahtograavi
 

EXOTIC SNACKS 

Irtopähkinät

Rapuherkku  
ravunpyrtöistä
 

Lämminsavustettu  
lohifilee ruodoton 
Norja

Irtomakeiset Chips  
Garlic & Chili 
250 g

Kickers Ranch 
110g 

2990
KG
  

189
100 G
  

2990
KG
  2495

KG
  

079
100 G  279

PS
  229

PS
  

Estrella UUTUUDET   

Osta turvallisesti 
verkkokaupastamme 
Taulujenripustus.fi   

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

Ripusta 
taulusi helposti 
Stas-ripustuskiskoilla

Tai tilaa kiskot  
asennettuna  
puh 09 605 356

 Frimodig-Kehys – täydellinen kehystyspalvelu vuodesta 1890

Osta turvallisesti 
verkkokaupastamme 
Taulujenripustus.fi %

Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

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

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI


