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PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

RAUNO HIETANEN

Taiteilija Olli Manteren teos Malagankadun
aukiolla on nimeltään Lämmin kohtaaminen.

Moni Jätkäsaaren
kivitaideteoksista
on peräisin yhden
miehen käsistä

Hiihtoa
puistossa

Jätkäsaaren
peruskoulun Vivian
Kallasmaa (vas.), Olivia
Hämäläinen, lehtori Julius
Laukka, Renan Mahmud,
Omar Idrissi Akhelij ja
Ibrahim Daher hiihtävät
Hyväntoivonpuistossa
liikuntatunneilla
kelien salliessa.

Hyväntoivonpuisto taipuu talvilajeihin. Sivu 3

Sivut 4–5

Jätkäsaaren
lajitteluhuoneita
liian vähän –
nettikauppa yllätti
Sivut 6–7
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HuaDu -ravintola
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Valinnainen annos ja
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Tuoreuden ja
liekillä grillaamisen
60-vuotinen perinne näkyy
jokaisessa valmistetussa
tuotteessa.
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K-Citymarketin yhteydessä:
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100 %
käsin tehdyt
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Tule hyvä kortteli

V

uonna 2022 Jätkäsaaressa käynnistyy
taas useita rakennushankkeita, joiden
myötä tyhjiä tontteja täytetään ja taivasta kohti kurottelemaan ilmestyy
uusia korkeita taloja.
Länsisataman Royal Areenan suunnitelmaan kuuluu 24-kerroksinen tornitalo, samoin
Keskuskortteleihin Länsisatamankadulle.
Tiivistämistä tapahtuu myös vanhassa Ruoholahdessa. Kaapelitehtaan eteen mahdutetun Tanssin talon viereen Porkkalankadulle alkaa pian nousta 14-kerroksiset We Land
-toimistotalot. Kellosaarenrantaan varavoimalan ja kanavan väliseen puistokaistaleeseen on
suunnitteilla asuinrakennusten ryhmä, Tammasaarenlaituriin kelluvia taloja sekä Itämerentorille tornitalo.
Mihin kaikkiin puistoihin, aukioihin tai
väljempiin paikkoihin Ruoholahdessa taloja aiotaan vielä tunkea? Kaavoja näköjään voi
muuttaa ja vielä melko nopealla aikataululla.
Onneksi prosesseissa kuunnellaan asukkaiden mielipiteitä. Clarion-hotellihankkeen nostama valitusten vyöry sai kaupunginvaltuuston
typistämään yli 30-kerroksisen tornitalon kahdeksi matalammaksi rakennukseksi.
Myös Kellosaarenrannan hanketta on vastustettu niin ahkerasti, että hanke vähintäänkin
siirtyy myöhemmäksi.

muun muassa rikkovat kaupungin mittakaavan, lisäävät tuulihaittoja, luovat pitkiä varjoja
sekä kiihdyttävät ilmastonmuutosta lisäämällä
tavallisia taloja enemmän rakentamis-, ylläpito
ja korjauskustannuksia sekä hiilidioksidipäästöjä lisääntyneen sähkönkulutuksen myötä.
MIHIN SUUNTAAN kaupungin sitten tulisi kasvaa vai tulisiko kasvaa mihinkään?
Helsingin vuodelta 2016 olevan yleiskaavan tavoitteeksi asetettiin 250 000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä. Hautajärvi kyseenalaistaa tämän ja kysyy, tarvitseeko kaikkien
muuttaa Helsinkiin. Jos kuitenkin palvelut ja
työt sijaitsevat kaupungeissa, ei niiden kasvamista voida estää. Hautajärven esittämä ratkaisu on etätyö ja etäopiskelu. Ne sopivat varmasti
toisille, mutta eivät vähennä kaupunkien vetovoimaa.
Kaupunki voi kasvaa tiiviimmäksi tai korkeammaksi. Itse koen jälkimmäisen olevan pienempi paha, jos puistot ja aukiot voidaan siten
jättää rauhaan. Toivon myös, että Jätkäsaareen
tulevat korkeat talot ovat vastoin Hautajärven
kritiikkiä arkkitehtuurisesti kiinnostavia ja esteettisesti miellyttäviä.
Ainakaan naapurikaupunkimme Tallinnan
siluettiin ilmestyneet tornitalot eivät näytä rumilta tai epäkiinnostavilta, päinvastoin.

MAALISKUUSSA 2021 julkaistun Kenen kaupunki -pamfletin kirjoittaja-arkkitehdit esittivät, että Helsingin kaupunkisuunnittelua ohjaavat rakennus- ja sijoitusyhtiöt (eli raha)
asukkaiden viihtyvyyden sekä luonto- ja kulttuuriarvojen kustannuksella. Tiivis ja korkea
rakentaminen nähdään Helsingin arvokkaiden
erityispiirteiden tuhoajana. Teoksen yhden kirjoittajan, arkkitehti ja tekniikan tohtori Harri Hautajärven mukaan korkeat rakennukset

Kaupunki voi kasvaa
tiiviimmäksi tai
korkeammaksi. Itse koen
jälkimmäisen olevan
pienempi paha.”
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alle kouluikäistä

Helsingin tilastollisen vuosikirjan mukaan
Jätkäsaaressa asui 1206 alle kouluikäistä lasta.
Vuosikirja julkaistiin joulukuussa 2021.

KUUKAUDEN MENOVINKIT

1
2
3

TANSSIN TALO. Kaapeltehtaan yhteyteen äskettäin avattu Tanssin talo on valmiina esityksille ja yleisölle. Helmikuulta
on jouduttu perumaan esityksiä, mutta
maaliskuun lopulle lippuja voi jo ostaa
Tero Saarinen Companyn Hunt-esitykseen. Ohjelma ja lisätietoa osoitteessa
tanssintalo.fi

FUTISTA HIIHTOLOMALLA. Jalkapalloseura PPJ järjestää hiihtolomalla
21.–25.2. futiskoulun kuplahallissaan
Jätkäsaaressa. Osallistua voi koko
viikoksi tai 2–3 päiväksi. Hinta koko
viikolta on 90 euroa, kolmelta päivältä 60 euroa ja kahdelta päivältä 40
euroa. Lisätiedot ppj.fi

Muut normaalit pääruoat -20%
Tarjous voimassa 28.2. asti.
Bermudankatu 5, Jätkäsaari
WWW.KRUNGTHEPTHAIBISTRO.FI
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taksi@karhunkorpi.fi

PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.
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Ruoholahti (00180)
Jätkäsaari (00220)
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Hernesaari, Munkkisaari ja Eira (00150)
Punavuori (00120)
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Kauppakeskus Ruoholahti, Jätkäsaaren
kirjasto, Ruoholahden metroaseman ja
Välimerenkadun R-kioskit, Jätkäsaaren
K-Market, Jätkäsaaren Alepa.
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Posti Oy
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/

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

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori

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

ISSN 2737-1727

Jätkäsaari–
Ruoholahti
somessa

Instagram 714 seuraajaa
@jatkasaariruoholahti

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

Twitter 126 seuraajaa
@Rsanomat

Facebook 1489 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

TÄLLÄ KUPONGILLA
KAIKKI HIIHTOVARUSTEET
YOKOKAUPASTA -40%
ETU VOIMASSA 18.-27.2.2022

TYYNENMERENKATU 3, HELSINKI
PUH. 040 3685706
yokokauppa.fi

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

% 041 318 5858

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

KURKKAUS KIRJASTOON. Jätkäsaaren kirjasto on käynyt läpi parin
kuukauden remontin ja on viimeistelyä
vaille valmis. Tiloissa voi asioida normaalisti. Kirjasto on auki maanantaisin
kello 9–20, tiistaista torstaihin 9–18,
perjantaisin 9–16 ja lauantaisin 10–16
osoitteessa Tyynenmerenkatu 1.

@yokokauppa

TAKE AWAY -TARJOUKSET:
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Hyväntoivonpuisto houkuttelee hiihtämään
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Asukkaat tekivät oman ladun puistoon.
Jätkäsaaren peruskoulun oppilaat
hiihtävät Hyväntoivonpuistossa
aina kelien salliessa.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

”A

uraamalla mennään ylöspäin! Jalat auki, paina kanteilla”, opastaa Jätkäsaaren peruskoulun liikunnan
lehtori Julius Laukka oppilaitaan.
Käynnissä on seiskaluokkien valinnainen liikuntatunti ja osa ryhmästä on valinnut tänään luistelun tai mäenlaskun sijaan hiihdon.
Hyväntoivonpuistoon kaksoistunniksi hiihtämään on lähtenyt kahdeksan nuorta. Tunnelma
on iloinen.
”Hiihtäminen on kivaa! Varsinkin mäen laskeminen”, oppilaat hihkuvat.
Useat heistä ovat olleet liikuntatunneilla
puistossa hiihtämässä jo monta kertaa tänä talvena. Kaikilla oppilailla on käytössään Jätkäsaaren koulun uudenveroiset hiihtovälineet. Opettajan mukaan hiihtämään saa liikuntatunnilla
tulla aina kelien salliessa.
”Ilmiöoppimisen mukaisesti oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua eri liikuntalajeihin. Ketään ei pakoteta hiihtämään, kuten ennen
vanhaan. Positiivisen pedagogiikan kautta mennään”, Laukka sanoo.
Hiihtotunneilla ei ole tiukkoja sääntöjä hiihtämiseen liittyen.
”Nuorten elämänfilosofiaan istuu paremmin
vähän vapaampi tekeminen. Hiihtotekniikkaa he
oppivat rinnettä ylös noustessaan”, Laukka kertoo.
Turvallisuusohjeista ei tingitä.
”Annan tuntien alussa tarkat turvallisuusohjeet. Tämän lisäksi jokaista oppituntia koskee
koulumme ’Hyvä Jätkä -sopimus’, joka määrittelee tarkasti sen, miten koulussa ja tunneilla kuuluu toimia.”
LAUKKA ON OLLUT Jätkäsaaren peruskoulun
liikunnanopettajana uuden koulurakennuksen
avaamisesta eli vuodesta 2019 saakka.
Jo ensimmäisenä talvena hän vei oppilaita
puistoon hiihtämään.
”Heti kun satoi lunta niin lähdimme tamppaamaan puistoon ladut”, Laukka kertoo.
Opettajan mielestä Hyväntoivonpuisto on
hyvä paikka harjoitella hiihtämistä.
”Täällä on useita loivia mäkiä eikä niitä hiekoiteta. Tilaa riittää kaikille.”
Laukan mukaan puistoa liikunta- ja ulkoilutarkoituksiin Jätkäsaaren peruskoulun lisäksi käyttää useita päiväkotiryhmiä. Hiihtämässä siellä käyvät ainakin läheisen kansainvälisen
koulun oppilaat. Myös aikuisia hiihtäjiä on näkynyt.
”Olemme esimerkillämme saaneet sytytettyä
hiihtokulttuuria alueelle. Varsinkin korona-ajan
lockdownien aikana täällä näkyi muutamia aikuisia hiihtäjiä”, Laukka kertoo.
Vivian Kallasmaa ja Olivia Hämäläinen ovat
tulleet liikuntatunnilla puistoon hiihtämään.

Reetta Nylund (vas.) ja Tiina Nylund tulivat
Hyväntoivonpuistoon hiihtämään ensimmäistä
kertaa. Edith Hultmanille (oik.) kerta oli jo toinen.

Vivian Kallasmaa (vas.) ja Olivia Hämäläinen hiihtävät myös vapaa-ajalla.
Hämäläinen käy vuosittain perheen kanssa hiihtämässä Virossa.

Puuha on heille tuttua ja molemmilta löytyy kotoakin omat hiihtovälineet.
”Olen käynyt Lapissa hiihtämässä. Tänä
vuonna lähdemme talvilomalla Leville”, Kallasmaa kertoo.
Myös Hämäläinen käy vuosittain perheen
kanssa hiihtämässä Virossa.
”Hiihdän 4–5 kilometriä kerrallaan. Ylämäissä tulee silloin hiki”, Hämäläinen kertoo.
Tyttöjen mielestä puistossa hiihtäminen on
mukavaa, sillä mäet ovat sopivan kokoisia.
”Niitä on helppo mennä ylös. Ei ole liian
rankkaa”, Hämäläinen sanoo.
Opettaja Laukka kertoo, että lähes joka kerta
mukana liikuntatunnilla on myös ensikertalaisia
tai aikaisemmin vähän hiihtäneitä.
”Tunneilla edetään jokaisen omien taitojen
mukaan. Lajin vastaanotto on pääsääntöisesti ollut tosi positiivista.”
Mistään muoti-ilmiöstä ei oppilaiden keskuudessa voida vielä puhua.
”Tavoitteenamme on kehittää talviliikuntakulttuurin eri muotoja, kuten esimerkiksi koululaisille sopiva biathlon. Se voisi kiinnostaa nuoria.”
OMAR IDRISSI AKHELIJ on kolmatta kertaa tänä talvena hiihtämässä liikuntatunnilla puistossa. Sitä ennen hän hiihti vuosia sitten.
”Ehkä ekalla tai tokalla luokalla hiihdin viimeksi omilla suksilla”, Idrissi Akhelij muistelee.
Hiihtäminen ja varsinkin mäenlasku suksilla
on hänestä hauska tapa liikkua.
”Tässä saa kehitettyä tasapainoa. Voisin käydä hiihtämässä muulloinkin, vaikka Vihdissä tai
jossain lähellä. Ei aina tarvitse mennä Lappiin
asti hiihtämään”, Idrissi Akhelij pohtii.
Säännölliseksi harrastukseksi hän ei hiihtoa
kuitenkaan suunnittele, sillä vapaa-aika ei riitä.

”Pelaan futista PPJ:n -08 edustusjoukkueessa. Meillä on treenejä ja pelejä yhteensä 7–8 kertaa viikossa.”
TAMMIKUUN VIIMEISENÄ viikonloppuna Valtteri-myrsky toi Hyväntoivonpuistoon uuden
paksun lumikerroksen. Alueen asukkaiden toimesta puiston ympäri tehtyä 700-metristä latua
hiihtämässä näkyi useita lapsia ja aikuisia. Kampissa asuvat Reetta Nylund ja Tiina Nylund, 8,
olivat Jätkäsaaressa hiihtämässä ensimmäistä
kertaa.
”Onhan tämä aika hauskaa, että pääsee näin

lähellä hiihtämään” Reetta Nylund kertoi.
Aikaisempina vuosina hän on käynyt hiihtämässä Keskuspuistossa.
Tiina Nylund kertoi, että viimeksi he hiihtivät Vuokatissa.
”Täällä hiihtäminen on ihan yhtä hauskaa.”
Mukana hiihtämässä oli Tiinan ystävä Edith
Hultman, 8.
”Olen hiihtänyt Jätkäsaaressa tänä talvena jo
kerran aikaisemminkin”, Hultman kertoi.
Hänen mielestään hauskinta oli laskea suksilla mäkeä. Tytöt miettivät, että puistoon voisi tulla
hiihtämään vielä uudestaankin sään salliessa.

Sisusta, kunnosta

Svedbergs
kylpyhuone- ja
suihkukalusteet

ja säästä

-20%
UUTUUS!

K-Plussakortilla

37

-25%

90

+sävytys

Luja Ceramic Tiles
kaakelimaali,
0,9l A valkoinen

Kaikki sisustusvalaisimet
Tarjous ei koske Philips Hue,
Philips Smart ja Wiz –valaisimia.

sävytettävissä

43

95

+sävytys

Joker
sisustusmaali
2,7l A valkoinen
sävytettävissä

VARAA ILMAINEN SUUNNITTELUAIKA
MYYMÄLÄSTÄMME TAI NETISTÄ
ajanvaraus.k-rauta.fi Myös etätapaamiset.

249

(299€)

99

KEITTIÖT
(119€)

Akkuporakone Makita Akkuporakone
DDf484RMJ 18V
Ryobi 18V ONE+
2X4,0 Ah
R18DD2-115GKR
1 x 1,5 Ah akulla.
hiiliharjaton
Mukana laturi 1,5 Ah/h.

CELLO-KEITTIÖT

Tule
tutustumaan
uusiin keittiömalleihin!

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

REMONTTIMYYJÄ
Kai Hilo
040-1342454
kai.hilo@k-rauta.fi

Tarjoukset voimassa 1.3.2022 saakka tai niin kauan kun varatut erät riittävät

REMONTTIPALVELU

KULJETUSPALVELU

AJANVARAUSPALVELU

RAHOITUSPALVELU

Ark. 8-21, la 9-18, su 11-18, p. 010 2491000
Itämerenkatu 21, Helsinki, www.k-rauta.fi/ruoholahti
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Tämä mies veistää ja työstää Jä
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Kuvanveistäjä Olli Mantere toteutti
Jätkäsaareen kuusiosaisen
teossarjan. Sarjan neljäs teos
Lämmin kohtaaminen asennettiin
Malagankadun aukiolle loppuvuodesta
2021. Tänä vuonna Livornonkadulle
asennetaan teos nimeltä Skutsi.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

J

ätkäsaarenkujan viimassa on talvella jäätävän kylmä. Malagan aukiolla
mieltä lämmittää Olli Mantereen uusin veistos Lämmin kohtaaminen. Se
saatiin paikalle loppuvuodesta 2021.
Seitsemän tonnia painavat kivipallot lämpenevät myös ihan oikeasti lähimpänä toisiaan olevista kohdista.
”Teoksen ajatuksena on kahden ihmisen
kohtaaminen. Se, miten tuntee toisen ihmisen
lämmön”, taiteilija Olli Mantere kertoo.
Kivien sähkölämmitystä varten niiden sisään on porattu metrin mittaiset ja kymmenen
senttiä halkaisijaltaan olevat aukot, johon lämpövastukset ja -anturit asennettiin.
”Tarkoitus on, että sähköt ovat päällä ajastetusti pari tuntia päivässä muina paitsi talvikuukausina, sillä kokemusta lämmitettyjen kivien käyttäytymisestä lumessa tai pakkasessa
ei ole”, Mantere selventää.
Vertauskuvallisuutta teokselleen Mantere
on löytänyt Italiasta.
”Sikstuksen kappelin katossa olevassa
Michelangelon Aatamin luominen -freskossa Jumalan ja ihmisen kädet kohtaavat. Jumala koskettaa ihmistä sormenpäällä ja antaa hänelle elämän.”
Italia on Mantereelle tuttu paikka, sillä
hän opiskeli kuvanveistäjäksi Carraran taideakatemiassa Toscanassa. Myös teoksen toista
kivipalloa on työstetty Italiassa.
”Löysin espanjalaista graniittia olevan kiven Veronan kivimessujen kautta ja jäin työstämään sitä paikan päälle muutamaksi kuukaudeksi.”
Suomeen viiden henkilöauton painoinen
kivi matkasi junalla läpi Euroopan. Teoksen
toinen kivi on suomalaista graniittia.
Lämmin kohtaaminen on neljäs Jätkäsaareen asennettu Mantereen veistos.
KUUSIOSAINEN TEOSSARJA valikoitui toteutettavaksi Helsingin kaupungin vuonna 2009
järjestämästä kutsukilpailusta.
Mantereen sarjan ensimmäinen teos Keskustelu Itämerestä valmistui vuonna 2011, mutta asennettiin Juutinrauman aukiolle vasta 2016.
Ensimmäinen Jätkäsaareen tuotu teos oli
Kap Hornin aukiolle vuonna 2015 asennettu
Kaksoset. Sen innoittajana toimivat taiteilijan
perheeseen vuonna 2004 syntyneet lapset, jotka ovat identtisiä kaksosia.
”Tytöt olivat teoksen suunnitteluvaiheessa
neljävuotiaita. Samanlaiset erilaiset -sanapari

Olli Mantereen teos Lämmin kohtaaminen Malagankadun aukiolla. Kivissä on sisäänrakennettu lämmitys kohdassa, jossa kivet ovat lähimpänä toisiaan.

vestä ja toisissa on mukana myös suomalaista
kiveä. Ainoastaan Suezin aukion mustat, öljyltä näyttävät kivet hankittiin Intiasta.
”En löytänyt Egyptistä tarpeeksi mustaa kivilaatua”, Mantere kertoo.
Teossarjan ideointi alkoi aikoinaan pohtimalla Jätkäsaaren erityisyyttä osana modernia
maailmaa. Teoksissa on vahva ekologinen näkökulma.
”Konttiliikenne, halpatavaran liikkuminen
ympäri maailman, öljynkulutus, ympäristöasiat, globalisaatio. Halusin nostattaa keskustelua näistä aiheista”, Mantere sanoo.
Teokset ovat Mantereen mukaan kuitenkin toteutettu globaalin järjestelmän ehdoilla.
Niiden raaka-aineet ovat hankittu eri puolilta
maailmaa. Tämä oli taitelijalle tärkeä seikka.
”Halusin nimenomaan luoda teokset niin
kuin me elämme. Teokset ovat oman järjestelmänsä luomuksia.”

Olli Mantere

Olli Mantere on käyttänyt teossarjassaan kiveä
eri puolilta maailmaa. Malagankadun aukiolla
kohtaavat espanjalainen ja suomalainen kivi.

oli siihen aikaan erittäin läsnä elämässämme”,
Mantere kertoo.
Teoksen kaksi osaa sisältävät chileläistä ja
suomalaista kiveä, jotka on viipaloitu ja koottu
uudelleen kokonaisiksi hahmoiksi.
”Näin kaksi samoista aineksista rakentuvaa
yksilöä ovat kuitenkin erilaisia ja ainutkertaisia”, Mantere selittää.
Viimeisimpänä sarjaan valmistuva teos

≈ Syntynyt vuonna 1972 Tampereella
≈ Opiskeli vuosina 1997-2002 Carrara Academy of Fine Arts -yliopistossa Italiassa
≈ Kymmeniä näyttelyjä ympäri Suomea ja Eurooppaa
≈ Julkisia töitä Carrarassa, Kotkassa ja Jätkäsaaressa
≈ Useita palkintoja ja apurahoja
≈ Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen
≈ Asuu ja työskentelee Kotkassa

www.ollimantere.fi

Skutsi asennetaan Livornonkadun aukiolle
vuonna 2022.
Sarjan kuudes teos on Rion aukiolle tuleva
Globaali keskustelu. Se on Mantereen mukaan
ollut valmiina jo vuosia, mutta asentaminen
on viivästynyt aukion rakentamiseen liittyvien
epäselvyyksien vuoksi.
Koko teossarjan kivet yhtä teosta lukuun
ottamatta ovat tehty kyseisen nimikkomaan ki-

KIVI ON VEISTOSMATERIAALINA työläs ja
haastava. Kohtaamisia -sarjan pyöreät kivet
olivat aluksi neliskulmaisia raakakiviblokkeja,
joista muotoiltiin ensin täysin sileitä palloja.
Teosten pintojen kuviot, jokainen kolo ja uurre, ovat käsin tehtyjä. Mantere työstää kiveä

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

8,51 €
2 kpl

PALVELEMME
MYÖS
VERKOSSA

8,84 €
2 kpl

Kaksi
yhden
hinnalla!

www.verkkoapteekkihelsinki.fi

Sebamed suihkugeeli mango-inkivääri 250ml
ja/tai Favora käsivoide. Voimassa 28.2. asti.

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Verkkotilauksissa voit valita
kuljetuksen kotiin tai noudon
apteekilta.

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI & 09 685 9410
Avoinna ma–pe 8–20 La 10–18 Su suljettu
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ätkäsaaren kiviteokset
erilaisilla porilla, taltoilla ja vasaroilla. Hän
kertoo, että välillä kiveä joutuu hakkaamaan
kaikin voimin, toisinaan vähempikin riittää.
”Haluan antaa kiven työstämiseen käytetylle voimalle merkityksen eli kohdella kiveä
vain teoksen aiheen ja sisällön vaatimalla tavalla. Teoksella tulisi olla jokin sisäsyntyinen
motiivi esimerkiksi kovalle hakkaamiselle tai
hellälle hionnalle.”
Mantereen veistokset on suunniteltu kestämään aikaa.
”En ole ajatellut teosteni ikää. Ehkä ne
ovat ikuisia”, Mantere pohtii.
Hänen mukaansa aika tuo teoksiin uutta
syvyyttä ja merkityksiä.
”Teokset paranevat ajan kanssa. Ne ottavat
jäkälää, levää tai nokea ilmasta.”
Viimepisimpänä valmistuvan ja vuonna 2022 Livornonkadulle asennettavan Skutsi-teoksen keskipylväs on italialaista Carraran
marmoria.
”On hauskaa nähdä, miten valkoinen marmori lähtee elämään Suomen olosuhteissa, sillä marmori on huokoista ja rapautuvaa. Levät
ja ilmansaasteet saattavat muuttaa sen väriä”,
Mantere kertoo.
Hänen mielestään teosten muuttuminen
kuuluu asiaan. Teoksiin saa myös koskea; varsinkin lämmitetty teos Lämmin kohtaaminen
jopa kutsuu koskettamaan.
Taiteilijan lempilapsi teossarjassa on Rion
aukiolle tuleva Globaali keskustelu.
”Se on teos maailman toivosta. Olen tyytyväinen sen suunnitelmaan ja toteutukseen.”
Hankalin töistä oli Mantereen mukaan
Juutinrauman aukiolla oleva Keskustelu Itämerestä.
”Ruotsalainen graniitti oli kovaa. Sitä sai
lyödä niin hemmetisti.”

KAKSOSET (2015)

SUOSITUIN ANNOS

Kap Hornin aukio

≈ Teoksessa yhdistyvät chileläinen ja suomalainen kivi muodostavat kaksi omaperäistä kokonaisuutta. Kyse on kahden maaperän liittoumasta,
kahden kulttuurin yhteiselon tuloksista. Molemmissa kappaleissa on samat ainesosat, mutta silti
niiden luonteet ovat erilaiset.
≈ ”Oli ihme, että sain Chilestä niin upean luonnonkiven hankittua. Mucho grazias Marcela e
Maurizio.”

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.
KOI SUSHI on Välimerenkadulla kesäkuussa
2021 auennut japanilainen ravintola, joka
tarjoaa sushiannoksia. Ravintolan yrittäjä on
Simen Ye.

KESKUSTELU ITÄMERESTÄ (2016)

Juutinrauman aukio

≈ Ruotsalaisesta graniitista tehty teos nostaa
esille kysymyksiä Juutinraumasta alkavan Itämeren tulevaisuudesta. Kiven pinnan aallot tulevat
kahden suuren joen, Nevan ja Veikselin, suunnista.
Kivi sijaitsee Suomessa, joka oli menneinä vuosikymmeninä Itämeren pahin saastuttaja.
≈ ”Työläin sarjan teoksista. Ruotsalainen graniitti
oli hemmetin kovaa.”

Skutsi-teos asennetaan Livornonkadulle
tänä vuonna. Havainnekuva.
OLLI MANTEREEN KUVA-ALBUMI

ÖLJYPISARAT (2017)

Suezin aukio

≈ Teoksen aiheena on Suezin sataman päätuonti- ja vientiartikkeli öljy. Ohikulkija kohtaa suuret,
painavat, mustat nestemuodot, jotka jäljittelevät
tätä maailmaa pyörittävää ainetta. Kappaleet
ovat suuria ja kauniita, kuin suuria koruja, mutta
ne muistuttavat öljyn maailmanlaajuisen kulutuksen kielteisistä puolista.
≈ ”En löytänyt Egyptistä tarpeeksi mustaa kivilajia, joten kivi teokseen hankittiin Intiasta.”

Globaali keskustelu sijoitetaan Rion aukiolle.
PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

BABA’S HOUSE avasi ovensa Atlantinkadulla huhtikuussa 2021. Tarjolla on pitsaa,
kebabia ja klassikkoannoksia kuten sveitsinleike. Ravintolan omistaja on Koban Zeki.
Palstalla aiemmin esiintyneet ravintolat:
Mr Döner, Pappa Peruna, The Pantry, Krung
Thep, Naples, Minato Sushi, Bas Bas Kulma,
Boneless, Morton, China Boss, Persilja, Bistro
Frendi, Siam, Ani, Båt, Halikarnas, Sushi’n’Roll,
Mama Mozza, Blue Peter, Aa Han Thai, Casa Mare, Giwa, Barley & Bait, Ismet, Kabuki,
Fat Ramen, Banu Cafe, Pit Stop BBQ, Be My
Guest, Aangan, Grön, Long River, Pizzeria Luca, Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Raksa, Urbine, På Kroken, Konstan Möljä, Burger King,
Jätkäsaaren Sushi, Chalupa, Mount Kailash,
Hampton Bay, Meritähti, Open Lobby, Fafa’s,
Salve, Kotipizza, Malaga Bar, La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti Nepal,
Clarionin Kitchen & Table, Poiju, Faro ja Gimis.

LÄMMIN KOHTAAMINEN (2021)

KUVAT: RAUNO HIETANEN

VALMISTUESSAAN KOLMENTOISTA vuotta
kestänyt projekti on Mantereen mukaan ollut
pitkä ja haastava.
”En arvannut alussa, että projektissa kestäisi näin pitkään. Viivästymisiä on myös tullut muun muassa koronan takia.”
Taiteilijan mukaan tavallisestikin suuren
teoksen tekemiseen menee vuodesta kahteen
vuoteen. Mantere osallistuu useimmiten kaikkiin tekovaiheisiin kiven hankinnasta teoksen
lopulliseen installointiin. Yhden teoksen toteuttamiseen osallistuu jopa parikymmentä
ihmistä useilta eri tahoilta.
”Työskentelen yleensä kotona Kotkassa yksin, joskus on kaveri auttamassa. Lisäksi projektissa ovat mukana kivimyyjiä, sahaajia, jyrsijöitä, sekä valokuvaajia ja kuljettajia.
Asennusvaiheeseen tarvitaan ainakin kuusi
ihmistä”, Mantere kertoo.
Teokset toteutetaan yhteistyössä Helsingin
Kaupunkiympäristön toimialan sekä Helsingin taidemuseo HAM:in kanssa, jonka kokoelmiin teokset kuuluvat.
Mantere on valmistuvaan projektiin tyytyväinen.
”Helvetinmoinen seikkailu. Työt ovat vieneet minua ympäri maailman uskomattomiin
paikkoihin ja tilanteisiin.”

Kohtaamisia-sarjan teokset Jätkäsaaressa

Malagan aukio

≈ Teoksessa espanjalainen ja suomalainen kivi
kohtaavat lämpimästi. Kivien lämmitettävät osat
ovat hiottu. Kiven struktuuri hienostuu ja ohjaa
katsetta kohti lämmitettyjä kohtia.
≈ ”Alkuperäisen suunnitelman mukaan lämmityksen sähkö piti tuottaa tuulivoimalalla, mutta
suunnitelmasta luovuttiin. Harmi. Olisi ollut hauskaa
nähdä tuulimyllyn pyörivän Jätkäsaaren myrskyssä.”
GLOBAALI KESKUSTELU (2022)

Rion aukio

≈ Brasilialaisesta, vihreästä graniitista veistetyssä kivessä kohtaavat kolme aaltoliikettä, jotka tulevat kolmesta maapallon tulevaisuuden kannalta
merkittävästä paikasta: Pekingistä, Teheranista ja
Rio de Janeirosta.
≈ ”Lempiteokseni. Teos kertoo maailman toivosta. Maailmalla on toivoa, jos todelliseen globaaliin keskusteluun kyetään.”

Kaksoset-teos Kap Hornin aukiolla.

SKUTSI (2022)

Livornon aukio

≈ Italialainen valkoinen marmori ja suomalainen
punainen graniitti kohtaavat, Pietarin pylväiden materiaali Vironlahdelta. Kivet muodostavat pylväikön,
kuin pienen metsän. Teos kuvastaa, miten Pohjolaan
tuodaan tuontitavarana klassinen järjestelmä.
≈ ”Suomalaiset kivet ovat työstetty imitoiden
kaarnan pienentymistä juuresta ylöspäin kivipiikin
iskun voimaa varioiden. Pylväsmetsän keskellä
sijaitsee Carraran marmorista valmistettu pala
doorilaista pylvästä 20 uurteella. Livornon lähialueen etruskit käyttivät doorilaisen perusmuodon
pylvästä, tosin ilman uurteita. Pylväs on klassisen
perusmuotoinen, uurteisiin lisäsin hieman draamaa.”

KOI SUSHI
MIKÄ Nro A5 (Sushi set 12 kpl) 12,90 e
MITÄ Kuusi lohinigiriä joista kolme päältä
liekitettyä, sekä kuusi lohirullaa.
MISSÄ Välimerenkatu 24
RAVINTOLAN KOMMENTTI: ”Toiseksi suosituin on numero A12. Viikon kiireisin hetkemme
on perjantaina noin kello 17 aikaan.”

VARAA MAKSUTON ARVIOKÄYNTI

Helsinki

Liisankatu 25
00170 Helsinki

Soita

050 550 9902

KOTI ON RAKAS

Helmikuu 2022

Kun asunnon tai kiinteistön myynti tulee
ajankohtaiseksi, olemme luotettava yhteistyökumppani.
Toimimme koko Uudellamaalla.
Huoneistojen ja kiinteistöjen myynti,
vuokrauspalvelut, arviokirjat- ja lausunnot

ME VÄLITÄMME

WWW.UPHOUSE.FI

INFO@UPHOUSE.FI

Tervetuloa
hammashoitoon!

Mukavaa
alkanutta
vuotta!
Hammaslääkari
Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6 & 09 685 2400
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BABA’S HOUSE
MIKÄ Sveitsinleike 15,90 e
MITÄ Kinkulla ja juustolla täytetty, paneroitu porsaanlihapihvi kermaisella pippurikastikkeella. Lisukkeena lohkoperunat.
MISSÄ Atlantinkatu 10
RAVINTOLAN KOMMENTTI: ”Pitsoista
Chicken BBQ (12,90e) ja Smetana Special
(12,90e) ovat suosittuja.”
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Jätkäsaaren lajitteluhuoneet pu
PIPSA SINKKO -WESTERHOLM

Jätkäsaaressa asukkaiden
roskien keräys hoituu Rööriputkikeräysjärjestelmällä ja
lajitteluhuoneissa. Röörin
käyttö koetaan helpoksi, mutta
lajitteluhuoneiden toiminnassa
on toivomisen varaa.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

L

ivornonkadun lajitteluhuoneen ovi käy
sunnuntai-iltana ahkeraan. Huoneeseen
kannetaan lasi- ja pienmetallijätettä ja
raahataan suuria, litistettyjä pahvilaatikoita. Huoneen keräysastiat ovat täynnä
ja pahvia tursuilee lattialle.
”Oho, onpas täällä taas täyttä”, Milla Ventoniemi sanoo.
Hän on tullut lastensa Selma Mikkosen, 8,
ja Aamu Mikkosen, 6, kanssa tuomaan jätehuoneeseen pahvia viereisestä korttelista Malagankadulta.
Ventoniemen mukaan matka kotoa ei ole pitkä, mutta tuntuu silti joskus työläältä.
”Isojen pahvilaatikoiden kanssa kulkeminen
on vähän vaikeaa. Mutta ihan hyvin se sujuu.”
Ventoniemen kodista isoja pahvilaatikoita tulee ruokatilauksista, sillä viisihenkisen perheen päivittäistavarat tilataan verkkokaupan
kautta kotiinkuljetuksella kerran viikossa.
”Tilatessa tulee mietittyä jätteen määrää,
mutta silti se on niin paljon helpompi tapa, kuin
lähteä itse kauppaan”, Ventoniemi sanoo.
Muut perheen roskat viedään päivittäin sisäpihan Rööri-putkikeräyspisteelle.
”Röörin käyttäminen on sujunut hyvin. Sinne menee suurin osa roskista eli sekajäte, muovit, pienet pahvit, biojätteet ja paperi”, Ventoniemi kertoo.
Lajitteluhuoneessa Ventoniemeä harmittaa
etäisyyttä enemmän sen toimivuus.
”Huonetta pitäisi tyhjentää useammin, sillä
siellä on usein aivan liian paljon tavaraa”, Ventoniemi sanoo.

MILLA VENTONIEMEN mukaan roskien lajittelu
kotona ei ole vaativaa.
”Lajittelu on ihan helppoa! Se on pieni vaiva.”
Ventoniemestä lajittelusta tekee helppoa se,
että jokaiselle lajille löytyy kotoa oma roska-astia.
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Jätkäsaaren Rööri

Lajitteluhuoneet ja -kontit Jätkäsaaressa

≈ Rööri on kotitalousjätteiden putkikeräysjärjestelmä Jätkäsaaressa.
≈ Käyttö alkoi vuonna 2014, valmis 2030-luvulla.
≈ Jätteiden syöttöpisteet sijaitsevat asuintalojen
pihoilla, talojen seinissä tai ulko- ja sisäkäytävillä.
≈ Syöttöpisteitä on viidelle jätteelle: sekajäte,
biojäte, muovi, paperi ja kartonki.
≈ Teräksinen, halkaisijaltaan puolimetrin putkisto
kiertää katuverkoston alla ja kuljettaa syöttöpisteiden jätteet yhteiselle koonta-asemalle.
≈ Jäte liikkuu putkistossa 70 kilometriä tunnissa.
≈ Koonta-asema sijaitsee Hyväntoivonpuiston
alla, Länsisatamankadun varrella. Jäte tiivistetään
kontteihin, jotka kuljetetaan pois jäteautoilla.
≈ Järjestelmä vähentää jäteautojen määrää 80
prosenttia tavalliseen jätehuoltoon verrattuna.
≈ Järjestelmän tekninen toteuttaja on ruotsalainen
Envac, toimittaja ja ylläpitäjä on Caverion.
≈ 85 % Jätkäsaaren jätteistä kerätään Röörijärjestelmällä, 14% lajitteluhuoneissa ja 1%
keräyspäivissä.
≈ Vuonna 2021 Röörillä kerättiin 1800 tonnia
jätettä ja lajitteluhuoneissa 280 tonnia.

Tämän aukeaman artikkelit ovat
Helsingin kaupungin tuottamia yhteistyössä
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden kanssa.
”Meillä on seitsemän eri jäteastiaa. Tiskipöydän alla on kolme ja vetolaatikossa neljä”, Ventoniemi kertoo.
Lajittelemista on opetellut myös tokaluokkalainen tytär Selma.
”Osaan lajitella suurimman osan, mutta en
ole vielä vienyt itse roskia Rööriin”, Mikkonen
kertoo.

Lajittelukontit poistuvat alueelta kun kaikki lajitteluhuoneet ovat valmiita
EDVIN INGMAN

JÄTKÄSAAREN JÄTTEEN putkikeräys Oy:n toimitusjohtaja Jouni Spets tunnistaa ongelman.
”Lajitteluhuoneiden kapasiteetti Jätkäsaaressa on riittämätön”, Spets sanoo.
Hän paljastaa, että lajitteluhuoneita on alueelle jo alun perin suunniteltu liian vähän.
”Tyynenmerenkadun alueella eli ensimmäiseksi rakennetulla alueella on yksi huone kuutta korttelia kohden. Uusille huoneille on vaikeaa
löytää paikkoja jälkikäteen.”
Spets kertoo, että vaikka nykyisin Jätkäsaaren eteläosissa lajitteluhuoneita rakennetaan jokaista kahta tai kolmea korttelia kohden, ei niidenkään kapasiteetti silti aina riitä.
”Etenkin jouluna kun jätettä tulee moninkertaisesti, ovat kaikki lajitteluhuoneet äärirajoillaan.”
Yksi syy jätemäärän kasvuun on korona-aika.
”Verkkokaupoista tilataan aikaisempaa
enemmän tavaraa ja siitä tulee paljon pakkauspahvia. Tätä ei osattu ottaa huomioon kymmenen vuotta sitten, kun Jätkäsaaren jätehuoltoa
suunniteltiin”, Spets sanoo.
Spetsin mukaan toinen lajitteluhuoneiden
ongelma on, että niitä ei pystytä tyhjentämään
tarpeeksi usein. Lajitteluhuoneiden tyhjentämisestä vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut.
”Huoneet tyhjennetään pääosin neljä kertaa
viikossa, mutta se ei riitä”, Spets sanoo.
Tärkeää Spetsin mukaan tilanteessa on, että
huoneita käytettäisiin oikein.
”Pahvilaatikot pitää malttaa litistää ja pakata
sisäkkäin. Eikä huoneeseen saa viedä sinne kuulumatonta tavaraa, kuten Rööriin kuuluvaa jätettä tai huonekaluja.”

Malagankadulla asuva Milla Ventoniemi kertoo, että sisäpihalla sijaitsevan Rööri-putkikeräyspisteen käyttäminen on helppoa. ”Sinne menee suurin osa
roskista eli sekajäte, muovit, pienet pahvit, biojätteet ja paperi. Lajittelua ovat harjoitelleet myös lapset Selma Mikkonen (oik.) ja Aamu Mikkonen.

valmis lajitteluhuone
suunniteltu lajitteluhuone
väliaikainen lajittelukontti

Ventoniemelle myös monta kertaa vuodessa järjestettävät keräyspäivät ovat tulleet tutuiksi. Keräyspäivinä voi paikalle viedä ser-jätettä eli
sähkölaitteita sekä patterit, lamput, isommat metallit, huonekalut ja patjat.
”Olemme vieneet sinne esimerkiksi rikkinäiset lastenrattaat. Keräyksiä järjestetään kätevästi
Hyväntoivonpuistossa tuossa talon vieressä.”
Ventoniemellä on oma auto, joten esimerkiksi vaaralliset jätteet voi tarvittaessa vielä Sorttiasemalle helposti. Konalan tai Jorvaksen Sorttiasemille ajaa Jätkäsaaresta noin 20 minuutissa, ja
Kivikon Sortti-asemalle noin puolessa tunnissa.
Jätehuoneiden tilanteeseen Malagankadun

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

ja Livornonkadun alueella ollaan Jouni Spetsin
mukaan saamassa helpotusta lähiaikoina.
”Välimerenkadulle Wurthin talon viereen
avataan kevään aikana uusi keräyspiste lasille,
metallille ja pahville. Se toivottavasti helpottaa
tilannetta sillä alueella.”
Uusia lajitteluhuoneita avataan Jätkäsaareen
rakentamisen edetessä. Tällä hetkellä huoneita
on käytössä kahdeksan ja lisäksi alueelta löytyy
kaksi väliaikaista kierrätyskonttia.
Lajitteluhuoneiden sijainnit on merkitty
oheiseen karttaan. Niiden tarkat osoitteet voi
tarkistaa Jätkäsaaren Röörin nettisivuilta.
Lisätietoa: jatkasaarenroori.fi

Helmikuu 2022

ursuavat usein
Lajittelematon biojäte on
taakka jätevoimaloille –
palamisjätteenä syntyy
myrkyllistä tuhkaa ja kuonaa
Helmikuussa ilmestyneen sekajätteen
koostumustutkimuksen mukaan
jätkäsaarelaisilla on vielä petrattavaa
myös Rööri-keräyksessä.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

H

elsingin seudun ympäristöpalveluiden vuoden 2021 syksyllä tekemässä
sekajätteen koostumustutkimuksessa
oli ensi kertaa mukana myös Röörikeräyksen sekajäte. Tutkimuksen tulos yllätti asiantuntijat.
”Sekajätteen seassa oli paljon sinne kuulumatonta ainesta, kuten biojätettä, muovia ja kartonkia”, kertoo palvelupäällikkö Kati Siekkinen.
Varsinkin biojätteen osuus sekajätteestä, yli
33%, oli ikävä yllätys.
”Biojäte on arvokasta raaka-ainetta jota pystytään hyödyntämään todella hyvin. Siitä tehdään muun muassa biokaasua ja multaa Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa”, Siekkinen
kertoo.
Koska jätkäsaarelaisten sekajätteet päätyvät
poltettaviksi Vantaan Energian jätevoimalaan,
on biojätteen saaminen pois sekajätteestä tärkeää muistakin syistä: märkä jäte huonontaa palamista, jolloin siitä syntyy vähemmän energiaa.
Palamisjätteenä syntyy myös myrkyllistä tuhkaa
ja kuonaa, joiden loppusijoitukseen ei ole vielä keksitty hyvää ratkaisua, kerrotaan Vantaan
Energian verkkosivuilla.
Siekkinen muistuttaa, että jätteiden lajittelu ja kierrättäminen ei ole kiinteistöjen oma valinta, vaan toimintaa määrittää jätelaki. Vuonna
2021 voimaan tulleen jätelain uudistuksen taustalla ovat EU:n jatkuvasti kiristyvät kierrätystavoitteet, jotka sitovat myös Suomea. Uudistetun
jätedirektiivin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja
kierrätystä. Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n
toimitusjohtajan Jouni Spetsin mukaan vuonna
2021 Jätkäsaaressa kerättiin jätettä imuputkijärjestelmällä 1800 tonnia ja lajitteluhuoneissa noin
280 tonnia. Röörin avulla kerättiin jätettä arviolta noin 200 kilogrammaa per asukas.
”Määrä pitäisi saada pienemmäksi. Toimiva
jätteidenkäsittely lähtee siitä, että kotona jätettä

Vinkit Röörin käyttäjille
≈ Minimoi jätteen määrä. ”Tähän emme voi keräysjärjestelmällä vaikuttaa, vaan jokaisen pitäisi
itse miettiä kulutuskäyttäytymistään.”
≈ Lajittele kotona. ”Oikea lajittelu lähtee kotoa.
Uusissa taloissa pitäisi olla vakiovarusteluna kunnolliset lajitteluroskikset. Sekajätteestä pitää saada pois sinne kuulumaton jäte, varsinkin biojäte.”
≈ Vie roskat tarpeeksi usein. ”Jätepusseja ei
saa täyttää liian täyteen, vaan jättää kolmasosa
tyhjää.”
≈ Revi pahvit pienemmiksi. ”Liian isot pahvit
saattavat tukkia Rööriputken. Pizzalaatikko tulee
repiä ainakin kahteen osaan. Isot pahvit viedään
lajitteluhuoneeseen.”
≈ Lajitteluhuoneeseen ei kokonaisia pahvilaatikoita. ”Laatikot pitää malttaa litistää ja pakata
sisäkkäin.”
≈ Älä vie Rööriin kuuluvaa jätettä lajitteluhuoneeseen. ”Vaikka huoneissa on sekajätekeräys,
sinne kuuluu ainoastaan isokokoinen sekajäte, joka
ei mahdu Röörin luukusta. Kuten käyttökelvoton
matto tai rikkinäinen ämpäri.”
≈ Muista keräyspäivät. ”Rööriin tai lajitteluhuoneisiin kuulumattomat jätteet, kuten rikkinäiset
huonekalut tai sähkölaitteet, kerätään viisi kertaa
vuodessa neljässä eri keräyspaikassa Jätkäsaaressa. Kevään ensimmäinen kierrätyspäivä järjestetään todennäköisesti huhtikuun alussa. Päivät
julkaistaan lähiaikoina Röörin netti- ja Facebooksivuilla.”

Vinkit antoi: Jouni Spets,
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

syntyy mahdollisimman vähän”, Kati Siekkinen
sanoo.
Seuraavaksi tärkeintä on lajitella jätteet kotona.
”Jokainen ihminen on kokonaisuuden kannalta tärkeä, sillä meitä on Suomessa miljoonia.
Jokaisen velvollisuus on osallistua talkoisiin.”
Siekkisen mukaan pääkaupunkiseudulle on
luotu tehokas jätehuolto, jota pitää alkaa käyttää
oikeaoppisesti.
”Mahdollisuudet kierrättää ovat jo valmiina,
nyt vaan kaikki mukaan!”
JOUNI SPETS

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10-18
Takuumureat
NAUDAN SISÄPAISTI
JA PAAHTOPAISTI
palana

14 95

Takuumureat
NAUDAN
ULKOFILEEPIHVIT

29 95

kg

kg

Tarjoukset voimassa toistaiseksi

(3,98€/L)

AVOINNA
JOKA
PÄIVÄ

199

Tuomaan
Kalatukku

pkt

(24,88€/kg)

3

kg

Parmareggio
99
Parmigiano
kpl
JUUSTORAASTE (33,17€/kg)
60 g Voimassa 21.2. asti

1

Rana
TUOREPASTA
TORTELLIINIT
250 g

39 95

1

Maggi by Puljonki
NESTEMÄISET
LIEMET
99
kpl
500 ml
Klumper ILMAKUIVATTU
KINKKU 80 g

Tuore
KARITSAN
SISÄFILEE
Uusi-Seelanti

99

pkt

(15,96€/kg)

LOIMUTETTULOHIFILEE

2995

LAKUPALLOT
130 g

5 90

prk

(45,38€/kg)

kg

Argentiinalainen
PUNARAPU
95
kg
var. pakasteena
(raaka)
Kalamakasiini

25

Täytenä pursuavat lajittelupisteet ovat tuttu näky Jätkäsaaren lajitteluhuoneissa.
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Itämerentorin
pilvenpiirtäjähanke
nytkähti eteenpäin

Selkämerenkadun
suunnitelma esillä

SELKÄMERENKATUA koskeva katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä ja kommentoitavissa 23.2.–
15.3. 2022 kaupungin sivuilla www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).
Selkämerenkadulle on tulossa muun muassa suojatiekorotuksia ja muutoksia pyöräteihin.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

KEHITTÄMISVARAUS pilvenpiirtäjätoimiston rakentamiseksi Itämerentorille hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 25.
tammikuuta. Torille on tulossa nykyistä Itämerentornia selvästi korkeampi toimistorakennus.
Ruoholahden Itämerentorin sekä Itämerensolan alikulkutunnelin ympäristön alue varataan Exilion Real Estate I Ky:lle. Asuntojen rakentamista varaus ei salli.
Varaus hyväksyttiin vihreiden Amanda Pasasen ja Anni Sinnemäen vastaehdotuksella, jossa
muun muassa edellytetään, että kaupunki tekee
yhteistyötä varauksensaajan kanssa Itämerentorin viihtyisyyden ja kiinnostavuuden puolesta.
Varattavan alueen pinta-ala on noin 4600 neliömetriä, ja varaus on voimassa 2023 loppuun.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Punaisen kentän
remontti varmistui
RUOHOLAHDENPUISTON pelikenttä eli niin
kutsuttu punainen kenttä saa tekonurmipäällysteen. Asia sai sinetin kaupunkiympäristölautakunnan tammikuun kokouksessa. Myös pelikentän viereinen leikkipuisto uusitaan.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

Ruoholahden
lekkipuistoon tulee
koodariteema
Leikkipuisto saa erikoisleikkivälineet,
jotka suunnitellaan ja toteutetaan
lastenkirjailija Linda Liukkaan
ideoiden pohjalta. Arkkitehtitoimisto
Näkymä vastaa suunnittelusta.

NÄKYMÄ OY

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

M

onitoimitorni, karuselli, trampoliini, frisbeegolf-kori.
Muun muassa tätä on luvassa,
kun Ruoholahden leikkipuisto uudistuu.
Helsingin kaupungin puistosuunnitelmaluonnokseen voi nyt tutustua osoitteessa hel.fi/
suunnitelmat (kohdassa Katu- japuistosuunnitelmat). Suunnitelmaa voi kommentoida 1. maaliskuuta asti.
Puistosuunnitelma koskee Ruoholahdenpuistossa sijaitsevan Leikkipuisto Ruoholahden
peruskorjausta ja perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin.
Arkkitehtitoimisto Näkymä suunnittelee
puistoa lastenkirjailija Linda Liukkaan ideoiden
pohjalta.
Liukas on tullut tunnetuksi Hello Ruby -hahmostaan, joka opettaa lapsille koodausta muun
muassa leikkien avulla.
Puiston pääleikkivälineeksi on suunniteltu
kaksiosaista leikkitornia, joka kuvastaa tietokoneen prosessoria. Isommille lapsille suunnattu
monitoimitorni sisältää muun muassa kiipeily- ja
liukutoimintoja.
Suunitelmissa on myös keinuja, leukatan-

Ruoholahden leikkipuistoon tulee
teemallisia erikoisleikkivälineitä, jotka
suunnitellaan ja toteutetaan lastenkirjailija
Linda Liukkaan ideoiden mukaan.

ko, nojapuut, leikkimökki ja kummun päälle uusi huvimaja. Puiston tietokoneteemallisuus on
suunniteltu leikki-ikäisille ja alakoululaisille,
mutta ”suunnitelmissa huomioidaan myös vanhemmat kävijät”.
Puiston aikaisempi luonne avarana paikkana
halutaan säilyttää. Iso nurmialue ja kumpu säilyvät. Toiminnalliset leikkivälineet tulevat enimmäkseen puiston reunoille.
Koko leikkipuisto aiotaan kauttaaltaan aidata
140 senttiä korkealla aidalla. Käyntiporteista tulee sellaisia, että pienet lapset eivät saa niitä itse
auki.
Kaupungin tavoite on, että puiston suunnitelma hyväksytään keväällä 2022 ja rakentaminen
alkaisi vuonna 2023.

Jätkäsaari

PALVELU PELAA

ark
la

AURINKOISET TERVEISET OMAN KYLÄN KAUPASTA!

su

7-23
7-23
9-23

TARJOUKSET VOIMASSA 17.-27.2.2022 ELLEI TOISIN MAINITA.

SUOMALAISTA KALAA!

Suomalainen tuore
kirjolohifilee

18

HELPOSTI PANNULLA!

SALAATIN KAVERIKSI!

Norja

Norja

Ruodoton
lohimedaljonki

26

95
KG

Lämminsavustettu
Lohifilee

29

95
KG

95
KG

PALVELUT PARANEVAT ENTISESTÄÄN!
LOUNAAKSI!
TOGO

Suklaadonitsit ja
-munkit

Salaattibaari

1
8

1

49
100 G

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

Budbee -pakettiautomaatti
saapuu kaupalle viikolla 8.

HERKUTTELIJOILLE!
MEILLÄ TEHTY!

I

puh. 020 734 5640

49
KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Helmikuu 2022

TÄÄLLÄ TÖISSÄ & YRITTÄJÄNÄ

Siskokset keksivät
ilmapalloyrityksen
maailmalta

AINA
AIKAA VARAAMATTA:
Sähköiset tai paperikuvat:

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

●
●

JÄTKÄSAAREN Bermudankadulla on pieni liike, jollaisia ei ole nähty Jätkäsaaressa, eikä juuri muuallakaan Suomessa. Helsinki Balloon
Project tarjoaa ilmapalloja ja tekee ilmapalloasetelmia erilaisiin juhliin.
Ilmapalloyrityksen perustajat ovat siskokset
Roosa Yrjänä ja Iida Punzalan. Yritys aloitti toimintansa syksyllä 2021.

passikuvat ● ﬁrman korttikuvat
viisumikuvat

RUOHOLAHDEN OSTOSKESKUKSEN lemmikkieläintarvikekaupassa palvelee Noora Huuskonen. Hän on ollut Musti ja Mirrissä vuodesta 2017.
”Kotoa toki löytyy ’karvalapsia’, kaksi maatiaiskissaa ja kaksi sekarotuista koiraa, joista
toinen on rescue-koira.
Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

YRITTÄJÄ: Roosa Yrjänä / Iida Punzalan
RAUNO HIETANEN

SISKOKSET HUOMASIVAT, että ilmapalloasetelmiin keskittyvä yritystoiminta on ulkomailla
kasvava ala, ja päättivät kokeilla, miten bisnes
toimisi Suomessa. Myös Iida Punzalanin miehen
sisko kannusti alalle, hänellä on Kanadassa
vastaavanlainen yritys.
”Ilmapallot toimivat hyvin valokuvien taustalla. Sosiaalisella medialla on iso vaikutus, kaikki
haluavat hienoja kuvia ja hienoja värejä juhliinsa. Siitä lähti idea”, Roosa Yrjänä sanoo.
Yrjänä ja Punzalan olivat pitkään miettineet, että olisi kivaa tehdä yhdessä töitä. Tosin
heidän aloja oli vaikea yhdistää bisnekseksi.
Punzalan oli terveydenhoitoalalla ja Yrjänä tekstiilimuotialalla.
ALUKSI YRITTÄJÄT tekivät taustatyötä.
”Otimme yhteyttä jätkäsaarelaisiin ja
kartoitimme, että olisiko kiinnostusta tällaiselle
palvelulle”, Punzalan sanoo.
Vastaanotto oli hyvää, ja vahvisti tunnetta,
että juuri Jätkäsaari olisi hyvä kotipaikka yritykselle. Alue on tuttu Ruoholahdessa asuneelle
Punzalanille.
”Nyt on tosi hyvin mennyt, olemme saaneet
monipuolisesti tilauksia eri tapahtumiin. Olemme
päässeet tekemään tilauksia pienistä heliumpalloista isoihin asetelmiin sekä paikan päällä
juhlissa, että sitten tässä työtilassa.”

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

Ruoholahden terveysasema
palvelee Tallberginkadulla
Iida Punzalan (vas.) ja Roosa Yrjänä ovat
yrittäjinä Helsinki Balloon Projectissa. Yritys
on saanut paikallisilta hyvän vastaanoton.

TÖISSÄ: Noora Huuskonen
RAUNO HIETANEN

Terveysaseman asiakkaita ovat Ruoholahden ja Jätkäsaaren
asukkaat sekä osa Hietalahden alueen asukkaista.
•
•
•

p. 09 310 47366
Tallberginkatu 2 A
auki arkisin klo 8 - 16
(vastaanottoja ajanvarauksella myös iltaisin)

Voit asioida terveysasemalla myös sähköisesti
Maisa-palvelussa.

NOORA HUUSKOSELLE luonto ja eläimet ovat
olleet aina lähellä sydäntä.
”Siksi päätin aikuisiällä opiskella uuden
ammatin, valmistuin 2014 eläintenhoitajaksi”,
hän kertoo.
”Valmistumisen jälkeen tein muutaman määräaikaisen pätkän toisessa lemmikkitarvikeliikkeessä sekä samalla vanhaa työtäni sosiaalialalla. Hain Mustille ja Mirrille loppuvuodesta 2017
ja sain töitä. Aloitin Suomenojan myymälässä
josta siirryin tänne Ruoholahteen syksyllä 2018.”
”Työ Mustilla ja Mirrillä on hyvin monipuolista. Pääpaino on tietenkin asiakaspalvelussa.”
”Kartoitamme asiakkaan kanssa hänen lemmikkinsä tarpeet ja yhdessä pohdimme sopivan
ratkaisun juuri hänen lemmikkinsä tarpeisiin”,
Huuskonen sanoo.
Huuskonen kertoo pitävänsä työstään muun
muassa siksi, että siinä voi omalla ammattitaidolla auttaa muiden perheiden karvakavereita.
Huuskonen asuu Lauttasaaressa.
”Työmatka taittuu todella nopeasti metrolla.
Työmatkani kestää 15–20 minuuttia. Näppärää.”

Ruoholahden terveysasema tarjoaa samat palvelut kuin
muutkin Helsingin kaupungin terveysasemat. Terveysaseman
palvelut tuottaa Mehiläinen.

Noora Huuskonen työskentelee
Musti ja Mirri -myymälässä
Ruoholahden ostoskeskuksessa.
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Fr an z Leh

ar

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Lapsiperheiden
sisätuokiot
palasivat

LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN varhaiskasvatuksen ohjatuissa tuokioissa on tehty lumimaalausta, taiteiltu jäätaideteoksia sekä leikitty niin
korjaamolla kuin rakennuspalikoilla. Samoin
on pilkitty kaloja, etsitty kadonneita lumiukkoja sekä liikuttu liikuntaradoilla.
Tammikuun lopussa kun saatiin vielä kunnolla lunta, niin on tehty vaikka minkälaisia lumitaideteoksia. Oli joku jopa rakentanut iglunkin leikkipuiston pihalle.
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa on
retkeilty lähialueella, tehty lumimaalausta, leikitty erilaisia leikkejä sekä osallistuttu aina välillä aamupäivän tuokioihin. Muutamia uusia kerholaisia aloitti myös tammikuun alussa
Menninkäisten kerhossa.
Koululaisten kanssa olemme myös maalailleet, taitelleet jäätaideteoksia ja timantteja, pelailleet sählyä sään mukaan sekä pulkkailleet.
Helmikuun alusta lähtien perhetalo Betanian avauduttua jälleen ja toimintojen laajennet-

tua taas myös sisätoiminnaksi, olemme voineet
taas alkaa järjestämään myös lapsiperheiden sisätuokioita leikkipuiston tiloissa sekä Ruoholahden nuorisotalo Korallissa.
Lapsiperheille suunnattu tarkempi viikko-ohjelma sisältöineen löytyy leikkipuisto Ruoholahden ja perhetalo Betanian Facebook-sivuilta, leikkipuiston Instagram-sivuilta,
ilmoitustaululta sekä internet-sivuilta. Sivuilta
voi seurata myös muita tiedotteita.
Talvilomaviikolla 21.2.–25.2. Ruoholahden
leikkipuistossa järjestetään maksutonta päiväleiritoimintaa 1.-3.luokkalaisille koululaisille.
Päiväleirillä toimitaan pienryhmissä ja ulkoillaan päivittäin sekä tehdään retkiä lähialueelle.
Päiväleirille tulee ilmoittautua 17.2. mennessä.
Lapsen voi ilmoittaa koko ajalle tai yksittäisille päiville. Paikkoja päiväleirille on rajoitetusti.
Vapaita leiripaikkoja voi tiedustella koko
päiväleiritoiminnan ajan. Samaisella viikolla
lapsiperheille on luvassa pienten puuhia leikkipuisto Lorussa ja leikkipuisto Lahnalahdessa.
Tervetuloa mukaan!
Tulethan leikkimään terveenä ja noudatat
leikkipuistojen ja perhetalojen turvallisuus- ja
hygieniaopasteita.
Nähdään leikkipuistossa!
Puiston väki

ri
e t r i Sa k a
P
o
n
t
h
o
j
u N e non e
k
k
r
Musiikin
a
M
s
Ohjau

NUORISOTALO
KORALLI

Esitykset 2022
pe 18.2. klo 19 ensi-ilta 1
la 19.2. klo 15 ensi-ilta 2

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

ti 1.3. klo 19
ke 2.3. klo 19

pe 4.3. klo 19
la 5.3. klo 15

Helsingin Konservatorion konserttisali,
Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
Liput 30/15 € ennakkoon: konservatorio.fi/event/Iloinen leski

Kesätyönhaku
nuorisotalolla

HELMIKUU ON hälinää täynnä, nuorten kesätyönhaku on alkanut ja hiihtolomakin lähestyy.
Kesätyönhaku jatkuu aina 28.2. asti, me täällä
nutalla voimme auttaa työnhaussa tarvittaessa.
Hiihtolomalla olemme auki isommille että pienemmille ma–pe klo 11.00–17:45 välisen
ajan.
Ettei lomaviikolla vain tulisi tylsää meillä on

suunnitteilla muun muassa pulkkaretkeä, leffapäivää, kokkauspäivää, taidepäivää ja luistelua
talon edustalla.
Haluamme myös jakaa nuorten terveisiä teille kaikille:
”Täällä menee ihan hyvin ja täällä on hauskaa ja ohjaajat on kivoja.”
”Täällä voi leipoa ja pelata lasersotaa.”
”Tulkaa nuorisotalolle ja te saatte tuoda teidän omaa ruokaa.”
”On hyviä leffoja torstaisin.”
Talvisin terveisin!
Ohjaajat ja nuoret

Untitled-1 1

www.konservatorio.fi

2.2.2022 11.32.39

HYVÄN TOIVON
KAPPELI
Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta
facebook.com/hyvantoivonkappeli
hyvatoivo@gmail.com

Tavataanhan taas Hyviksellä!

Kanava

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

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

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

Laivapojankatu 3

"
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HELMIKUUN ALUSSA vietettiin Hyvän toivon
kappelin 4-vuotissyntäreitä. Monen pandemiaajan sankarin tavoin yhteisöämme juhlittiin aiottua pienimuotoisemmin. Silti tuntui mainiolta, että saatoimme kokoontua kakkukahvien ääreen.
Yhdessä ihmettelimme sitä, kuinka aika on
kulunut: yhtä aikaa hitaasti ja nopeasti. Jo neljän vuoden ajan kappelissa on kastettu pienokaisia ja vietetty juhlia. Olemme kokoontuneet
perhekerhoihin, syöneet maanantaisin yhdessä
ja ihmetelleet avarassa hengessä elämän syviä
kysymyksiä. Ja paljon muuta!

Kappelissa
tapahtuu

Ajantasainen info toiminnastamme facebook.com/hyvantoivonkappeli.
LÄNSISATAMANKATU 26
Valoisa ja maanläheinen messu
su klo 12. Meditatiivinen Luottamuksen messu kuun viimeinen
su. Kirkkokahvit klo 11 alkaen
ja messun jälkeen. Pyhäkoulu &
leikkitilat perheiden käytössä.
Info: hannu.varkki@evl.fi
Yhteisöruokailu ma klo 17–18.30.
Edullista ruokaa hyvässä seurassa.
Info: hyvatoivo@gmail.com

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

Iloitsemme siitä, että toiminta kappelilla on
taas tauon jälkeen voinut avautua. Jälleen on
mahdollista myös ideoida jotakin aivan uutta,
mitä seuraavilla synttäreillä muistella. Olet sydämellisesti tervetullut Hyvikselle, oletpa liikkeellä ensimmäistä tai sadatta kertaa. Toisten
seuraan uskaltautuminen tekee hyvää, mutta
yhtä hyvin voit käydä kappelilla hengähtämässä
myös ihan itseksesi.
Valoisaa helmikuuta juuri sinulle! i!
Sara Toivanen
seurakuntapastori

Kappelikahvila ti klo 14–15.30.
Avoin kohtaamispaikka. Info: eija.
hoikkala@evl.fi
*Meditatiivinen Luottamuksen rukoushetki to klo 10. Taizé-lauluja,
hiljaisuutta, rauhaa. Info: eeva.
rapeli@emo.fi
Tuolijumppa to klo 17 Info: selja.
kirjavainen@gmail.com
Musaryhmä to klo 18. Taizé-lauluja & gospelia. Info: hyvatoivo@
gmail.com

Family Club in English pe klo
13.30–15. Info: milla.kiiski@evl.
fi, janette.lintula@evl.fi
Iso Korva -keskusteluryhmä ma
klo 18–20, 14.2.,14.3., 11.4. ja
9.5. Syvällistä keskustelua elämän ja uskon isoista kysymyksistä.
Info: mirja.vallisaari@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)

Meditatiivisia videoita Facebookissa ja tuomiokirkkoseurakunnan
YouTube-kanavalla

Raamattupiiri pe klo 18–19.30,
4.3., 1.4. ja 6.5. Info: mirja.seppala35@gmail.com

Podcasteja helsingintuomiokirkkoseurakunta.fi/podcastit

Helmikuu 2022

TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
>

Taidemaalariliiton Teosvälitys 12.-20.3.

PURISTAMO
>

Ornamon Teosmyynti 12.-20.3.

VALSSAAMO
>

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 12.-20.3.

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
>

Piktorialismi – valokuvataiteen synty 24.4. asti

>

Pysyvä jälki – Helsinki Darkroom Festival 24.4. asti

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO
>

Makuasioita - näkökulmia ruoka- ja juomakulttuuriin

>

Tiistaitarjotin ja perjantaipullo

TANSSIN TALON
YLEISÖTAPAHTUMAT
KÄYNNISTYVÄT 31.3.
– LIPPUJA
MYYNNISSÄ NYT
Suomen ensimmäinen tanssille omistettu esitys- ja tapahtumatila, Tanssin talo, avattiin Helsingin Ruoholahdessa
2.2.2022. Avajaisia juhlittiin yli 60 upean tanssijan ja koreografin voimin Ylen suorassa lähetyksessä. Avajaisgaala on
nähtävissä vuoden ajan Yle Areenassa.
Uupi Tirronen

TEATTERIMUSEO
>
>

Syvää liikettä
Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta! - Suomen
Kansallisteatteri 150 vuotta

KAAPELIMUSEOT
UUSIUTUIVAT
Kaapelitehtaalla sijaitsevat Hotelli- ja ravintolamuseo, Suomen valokuvataiteen museo ja Teatterimuseo ovat avanneet
kevään erikoisnäyttelynsä. Tammikuussa museot saivat
myös uuden, modernin aulan, joka avautuu Kaapelitehtaan
katetulta sisäpihalta käsin. Kolmesta museosta on syntymässä museokeskus Kaapelimuseot, joka tarjoaa makupaloja kaikille aisteille. Yhteistyön lisääntyessä nähtävää,
kokeiltavaa, tuoksuja ja makuja on tulossa entistä enemmän!

NÄYTTELYITÄ KOLMESSA KERROKSESSA
Kevään 2022 näyttelyissä nykyisyys ja menneisyys elävät rinta
rinnan. Hotelli- ja ravintolamuseossa pääsee makumatkalle
1970-luvulle ja ydinnäyttely herättelee pohtimaan, miten ruokaja juomakulttuurimme muuttuu ja kehittyy. Suomen valokuvataiteen museon uudet näyttelyt tuovat esille pimiötaidetta
sekä nykyajasta että sadan vuoden takaa. Teatterimuseossa
juhlitaan 150-vuotiasta Suomen Kansallisteatteria yhdessä
teatterin kanssa tuotetussa näyttelyssä. Tanssin talon avautumisen kunniaksi Teatterimuseon toinen vaihtuva näyttely
käsittelee nykytanssia. Arkadia-teatterissa kävijät pääsevät
itse näyttämölle.
Kaapelimuseot

ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
>

Johanna Nuutinen: Opia 17.-18.2.

DRAWING GALLERY D5
>

Marjaana Hotakainen: Vapaa mieli 2.3. asti

KAMERASEURA GALLERIA WEST
>

Läsnä! -ryhmänäyttely 27.2. asti

Tanssin talo on avattu! DCA:n tanssijoita avajaisgaalassa.

KÄYTÄVÄGALLERIA
>

Matti Sääski: Tarkoituksellisuudesta 27.2. asti

KAAPELITEHTAAN KONTTORI
>

Mikrogalleria: Sanna Vakkilainen - Dreamin’ 25.2. asti

>

Mikrogalleria: Marja Paasio - Floresta 1.-31.3.

STOA MARIAPASSIO
>

Stoa Mariapassio 19 vuotta 28.2. asti

Lue lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

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

Helmikuu 2022

TULOSSA TAPAHTUMAPÄIVIÄ

Tanssin talon yleisötapahtumat käynnistyvät maaliskuussa
Tero Saarinen Companyn kahden teoksen illalla. 31.3.-9.4. esityksissä nähdään Kevätuhrin merkittävimpien nykytulkintojen
joukkoon maailmanlaajuisesti noussut Tero Saarisen koreografia HUNT (2002) uusilla valovoimaisilla solisteilla sekä
koreografi Johanna Nuutisen kantaesitys Hz.
Kevään esitykset jatkuvat toukokuussa koreografi-ohjaaja
Carl Knifin Sessions-teoksella. Teos tarkastelee esiintyjien ja
yleisön suhdetta. Voiko esitys olla tilanteena yhtä luottamuksellinen kuin hoitosuhde? Voisiko tanssi ja esitys itsessään
olla riitti, joka on eheyttävä? Keskeistä on myös musiikin ja
liikkeen yhteys. Teosta esitetään 5.-7.5. Tapahtuman järjestää
Zodiak.
Tanssin talon keväässä on runsaasti myös muita tapahtumia monenikäisille. Talossa koetaan mm. Street-tanssin
SM-kilpailut, tanssiopistojen juhlanäytöksiä sekä nykymusiikin
ikonisen säveltäjän Iannis Xenakiksen juhlavuoden kunniaksi
järjestetty festivaali.

Yhdessä järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Talvilomaviikolla 22.–27.2. koululaisille on näyttelyissä tarjolla omatoimista tekemistä. Lapsiperheyleisölle suunnattu tapahtuma on
myös kevään Herkkuteatteripäivä 14.5., jolloin tehdään ja valokuvataan teatterinukkeja hävikkihedelmistä ja -vihanneksista.
Kansainvälisenä museopäivänä 18.5. on luvassa ohjelmaa ja
vapaa pääsy museoihin. Myös jatkossa joka kuun viimeisenä
keskiviikkoiltana museoihin on vapaa pääsy.

Lippuja on jo myynnissä moniin kevään tapahtumiin:

• Makuasioita – näkökulmia ruoka- ja juomakulttuuriin
• Tiistaitarjotin ja perjantaipullo – makumatka 70-luvulle
• ”Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta!” – Suomen
Kansallisteatteri 150 vuotta
• Syvää liikettä – suomalaisen nykytanssin
kansainvälinen historia
• Piktorialismi – valokuvataiteen synty
• Pysyvä jälki – Helsinki Darkroom Festival

www.tanssintalo.fi/ohjelma
Liity Tanssin talon ystäväksi – kuule ensimmäisten joukossa
tulevista esityksistä ja lippueduista.
Tule Tanssin talon ystäväksi tilaamalla uutiskirje
Saat ensimmäisenä tietoa Tanssin talon ja sen
kumppanien tapahtumista.
Liity ystäväksi: www.tanssintalo.fi

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI

VAUVATKIN ON KUTSUTTU
Kaapelimuseot ovat mukana Kulttuurin kummilapsi -toiminnassa vuonna 2022 syntyvien lasten kummeina.
Kummilapsien myötä museot tuottavat työpajoja Helsingin
vauvaperheille toukokuussa. Kulttuurin kummilapset on
Helsingin kaupungin lapsiperheille suunnattu maksuton
kulttuuripalvelu.

ESILLÄ NYT

Kaapelimuseot
Kaapelitehdas, Kaapeliaukio 3, G-porras
Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20. Katso poikkeukset
aukioloajoissa museoiden nettisivuilta.
Liput: 15 € tai yksi museo 12 / 6 € tai Museokortti

ILMOITUS

MISSÄ
LAPSI
MUSEOI
NYKYTANSSIA

TANSSIN TALON KEVÄÄSSÄ KLASSIKKOJA,
KANTAESITYKSIÄ, TANSSIKILPAILUJA JA
KONSERTTEJA
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JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI
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