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JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

Kaikkea kesään tarjoaa

Kaikkea kesään. 
Ja vähän enemmänkin.

Kesä on ihmisen parasta aikaa – ja hyvästä 
syystä. Kauppakeskus Ruoholahdesta saat 

kaiken ja vähän enemmänkin kesän piteneviin 
päiviin, auringossa kylpeviin pihoihin ja herkuista 

notkuviin pitopöytiin. Lämpimästi tervetuloa.

@kauppakeskusruoholahti ruohis.fi

Veli  
Kojonen matkalla 
lounaalle Ruoho

lahdessa.

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6  
        09 685 2400&

Kioskimyyjä saa 
syödä jäätelöä niin 
paljon kuin jaksaa

Lapinlahdessa 
piisaa tapahtumia

Sivu 9 

Sivu 6–7

PIPSA SINKKO-WESTERHOLMPIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Tervetuloa 
hammas-
hoitoon!

Sivut 4–5

LAUTTASAARI     EIRA     PUNAVUORI     HERNESAARI     28. VUOSIKERTA     KESÄ-HEINÄKUU 2022 ≈  ≈  ≈  ≈  ≈

Melkein 
esteetön

Lapinlahdesta on vuosikymmenessä kuoriutunut 
monipuolisten tapahtumien alue.

Ruoholahti saa kehuja 
esteettömyydestään. 
Jätkäsaaren puolella 

keskeneräisyys on haaste.
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KOLUMNI

Esteettömyyden edistäminen Helsin-
gissä ei ole kovin vanha asia. Järjestel-
mällisesti sitä alettiin toteuttaa vasta 
2000-luvulla. Parissa vuosikymmenes-
sä hyvää työtä on tehty paljon, josta 

osoituksena plakkarissa on kaksi kakkossijaa 
Euroopan unionin esteettömyyskilpailussa. 

Voiton kilpailussa kuitenkin vei joku toi-
nen, tänä vuonna Luxemburgin kaupunki. Se 
kertoo, että tekemistä vielä riittää. 

Esteettömässä kaupungissa liikkumiseen li-
säksi esteetöntä pitäisi olla kaikki muukin, ku-
ten julkiset kulkuvälineet, opasteet ja palvelut. 
Silloin lähestytään saavutettavuuden käsitettä. 
Kyse on kuitenkin samasta asiasta: että palve-
lut, kuten kaikki muukin, olisivat jokaisen ulot-
tuvilla ja käytettävissä ihmisen toimintakyvystä 
huolimatta. Kuten nettisivujen saavutettavuus, 
myös fyysisten ympäristöjen esteettömyys on 
jatkuva prosessi, joka ei tule koskaan valmiiksi. 
Sitä pitää ylläpitää ja huomioida kaikessa uu-
dessa suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Esteettömyydestä on hyötyä meille kaikille. 
Jos rappusia tai korkeita kynnyksiä rappukäy-
tävässä tai pihalla ei ole, on kauppakassien tai 
muuttotavaroiden kuljettaminen helpompaa ja 
turvallisempaa. 

Eniten esteettömyydestä hyötyvät erityis-
ryhmien lisäksi ikääntyvät. Jo nyt yli 70-vuotiai-
ta on Suomessa lähes viidennes väestöstä. 

Esteettömyysvaatimukset koskevat nykyi-
sin kaikkia uusia rakennuksia ja säännöt ovat 
tiukempia julkisissa tiloissa ja kerrostaloissa. 
Vaikka säännösten huomioimisen luulisi ole-
van kallista, tutkimusten mukaan kustannuk-
set eivät ole juuri sen suuremmat. Kun joka 

tapauksessa rakennetaan, on sama miten se 
tehdään. Kyse on hyvästä suunnittelusta ja sii-
tä, että asioita ymmärretään ottaa huomioon. 

Asiat eivät välttämättä ole isoja. Esimerkik-
si pyörätuolilla liikkuvien kulkemisen voivat 
estää pienet ja toisille harmittomat asiat, ku-
ten parin sentin pehmeä lumi tai väärään paik-
kaan sijoitetut tavarat kaupassa tai ravintolassa. 
Esimerkiksi ravintolat kesäterasseja tehdessään 
voisivat jättää pyörätuoleja varten kulkuaukon 
tai avattavan portin terassin toiseen päätyyn tai 
laidoille, jotta pöytiin ei tarvitsisi kulkea koko 
pöytäalueen läpi. 

Kyse onkin lopulta siitä, että asiat viitsitään 
ottaa huomioon. Että huomioidaan toiset ihmi-
set, jotka voivat olla erilaisia kuin itse.  Se vaatii 
toiseuden ymmärtämistä ja empatiakykyä, jota 
meidän jokaisen on hyvä kehittää. 

Helsingin kaupunki opastaa ja neuvoo es-
teettömyyteen monin eri tavoin. Aineistot löy-
tyvät Helsinki kaikille -sivustolta osoitteesta 
www.hel.fi/helsinkikaikille

Juttu alueemme esteettömyydestä sekä Hel-
singin esteettömyystyöstä löytyy sivuilta 4–5.

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

Lauttasaarentien itäpäässä eli sillanpuoleisessa 
päässä tietä uudistetaan pyöräväyliä. Työt alkavat 

kesäkuun toisella viikolla ja jatkuvat vuoden.

Esteettömyys  
on empatiaa

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

PAINOSMÄÄRÄ 24 000 kpl.
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

HELSINKI-PÄIVÄ. Pääkaupunkimme 
päivää juhlitaan jälleen sunnuntaina 12. 
kesäkuuta. Kaupunki on koko viikonlo-
pun ajan pullollaan kaikille avoimia ja 
maksuttomia tapahtumia, muun muas-
sa Kaapelitehtaalla ja Lapinlahden 
alueella. Tutustu ohjelmiin nettisivuilla  
helsinkipäivä.fi

UKRAINAN HYVÄKSI. Neljättä kuu-
kautta jatkunut sota Ukrainassa vaatii 
edelleen huomiotamme. Lapinlahdel-
la järjestetään Valkeat yöt -konsertti 
keskiviikkona 15. kesäkuuta kello 18–19. 
Konsertin tuotto (liput 25 euroa) ohjataan 
sotaa pakenevien ukrainalaisten hyväksi. 
Lisätiedot: lapinlahdenlahde.fi

vuosi

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

Elo-syyskuu 24.8. 17.8.
Lokakuu 5.10. 28.9.
Marraskuu 9.11. 2.11.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden  seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Jätkäsaari–
Ruoholahti  
somessa

Twitter 126 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 1565 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 748 seuraajaa  
@jatkasaariruoholahti

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

   Kaikki vaatteet     Matot   
   Kodin tekstiilit      Noutopalvelu

ITÄMERENKATU 8, RUOHOLAHTI

044989 0353  SUPERPESULA.FI&

Touko-kesäkuun tarjous

Ma–Pe 8–20, La 10–15, Su 12–17
RUOHOLAHDENASSAAPTEEKKI.FI

9€  
 

Orion

200g

Aqualan L

RUOHOLAHDEN  
ÄSSÄAPTEEKKI
S-Marketin vieressä

Nyt voit hakea etu-
käteen maksamasi 
tuotteet myös  
apteekkimme  
noutoboksista!

Itämerentori 2,  
Puh. 029 170 0780

Esteettömyydestä 
hyötyvät erityisryhmien 

lisäksi ikääntyvät, joita 
on Suomessa koko ajan 
enemmän”

HYVÄN TUULEN FEST. Vaikka 
Jätkäsaaren omaan juhlaan  on vielä 
aikaa, kannattaa pääivämäärä lauan-
tai 3. syyskuuta laittaa jo kalenteriin. 
Hyvöntoivonpuistossa ja Jätkäsaaren 
peruskoulun alueella järjestettävän 
Hyvän tuulen festin ohjelma julkaistaan 
kesäkuussa. Lisää: hyvantuulenfest.fi

LÄMMINHENKINEN
ELÄINLÄÄKÄRIASEMA

LÄHELLÄSI 

VÄLIMERENKATU 10  
www.pupsnpets.fi       045 273 4650

info@pupsnpets.fi
    

&

MA-PE  8.30-20.00  
LA   9.00-18.00
SU  11.00-14.00

AUKIOLOAJAT

 9,90 €

 Kuubankatu 3,  00220 Hki   & 044 9899 969

(norm. 
10,90)

SANTA CLARAN LOUNASBUFFET 

Ma-To 10–22, Pe 10–23, La 11–23, Su 11–22

Arkisin klo 10.30–15. Runsas noutopöytä, kahvi, 
tee ja jälkiruoka. Voimassa kesäkuun 2022 ajan 
tällä kupongilla. Tervetuloa myös terassillemme 

nauttimaan ruuista ja juomista! 

Ilmoita 
tässä

puh 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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Sinitiilisomisteisen talon eteen 
odotetaan Bermudankolmiota

Kolme vuotta sitten Alina Sorsa päätti 
muuttaa kahden vuosikymmenen jäl-
keen pois pohjoishelsinkiläiseltä pien-
taloalueelta. 

Pojan perhe asui Jätkäsaaressa, jon-
ne matka lapsenlapsia hoitamaan oli pitkä. Myös 
paritalon puolikas oli käynyt lasten muutet-
tua pois liian isoksi yksin elävälle. Pihatyöt eivät 
myöskään enää innostaneet.

”Päätin muuttaa lähemmäs pojan perhettä ja 
aloin etsiä sopivaa kerrostaloasuntoa eri puolilta 
Helsinkiä”, Sorsa kertoo.

Muutaman kuukauden ja asuntonäytön jäl-
keen Helsingin kaupungin nettisivuilta löytyi 
myyntiin tuleva Hitas-kohde Jätkäsaaressa.

”Innostuin heti ja päätin hakea kaksiota. 
Asunnossa oli kaikki mitä tarvitsin.”

Yllätyksekseen Sorsa sai heti hakemansa 
asunnon. 

”Minulla kävi hyvä tuuri, sillä asuntoja haki 
moni muukin.”

Seuraavaksi Sorsalle tuli kiire myydä pois van-
ha asunto, mutta sekin onnistui nopeasti.

”Päädyin lopulta asumaan puoleksi vuodeksi 
Vallilaan ennen tämän talon valmistumista.”

ELOKUUSSA 2020 Jätkäsaaren asunto oli muut-
tovalmis. Sorsan kanssa upouuteen 48-neliöi-
seen kaksioon muutti manchesterinterrieri Saga 
eli Sakke. Asunnossa oli kaikki valmiina eikä kor-
jaustarvetta löytynyt.

”Taisi käydä siinäkin hyvä tuuri, sillä kuulin 
paljon toisten asukkaiden valituksia asuntojen 
puutteista talon Facebook-ryhmässä”, Sorsa ker-
too.

Hänen mukaansa taloyhtiön ilmapiiri on sosi-
aalinen ja yhteisöllinen.

”Ihmiset ovat tosi mukavia. Facebook-ryhmäs-
sä tarjotaan milloin siivous- tai korjausapua ja an-
netaan tavaroita. Itse annoin naapurille tuoret-
ta madetta, jota veljeni oli saanut kalastettua yli 
oman tarpeemme.”

Asunnossa parasta Sorsan mielestä on suuri 
lasitettu parveke merelle päin.

”Näkymät ovat Lauttasaareen ja avomerelle. 
Toiveissa on tietysti, että näkymät säilyisivät.”

Mahdollisuuksia siihen on, sillä asunto sijait-
see viidennessä kerroksessa, eikä taloa vastapäätä 
olla rakentamassa uusia taloja.

”Talon eteen tulee Bermudankolmio-niminen 
aukio. Myös Jätkäsaaren kanava tulee lähelle.”

Niiden lisäksi Sorsa odottaa puistojen ja koira-
puiston valmistumista alueelle. Nyt Saken kanssa 

Kaksi 
vuosikymmentä omakotitaloalueella 
asunut Alina Sorsa muutti lastenlasten 
perässä urbaaniin Jätkäsaareen. 
”Joskus kaipaan omaa pihaa 
ja pihapuita”, Sorsa sanoo.

Alina Sorsa on viihtynyt Jätkäsaaren Salsatalossa hyvin. 

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Tarjoukset voimassa niin kauan kuin tuotteita riittää, ellei toisin mainita.

4495
kg 5495

kg

Palana  Siivuna

Meillä tehty, aidolla 
leppäpurulla kylmä-

savustettu LOHI

Talon oma graavilohi
(tuore tilli , 

valkopippuri)

4995
kg

Talon oma
katkarapu -
skagen

2995
kg

 Siivuna

3995
kg

Palana

Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 10-18

GRILLIIN:
Kalamakasiini 
Argentiinalaiset
PUNARAVUT
var. pakasteena 2595

kg

Kalamakasiini
Isot TIIKERIRAVUN-
PYRSTÖT (kuorella) 
var. pakasteena
viljelty Vietnam

3995
kg

Picadeli 
SALAATTI-
BAARI 1690

kg 2495
kg

Osaka 
Sushi

1690
kg

Itämainen 
BUFFET

590
kpl

ph7
PIZZA-
PALA

ph7 
TOAST SKAGEN 
LEIPÄ 320g

980
kpl

(30,63€/kg)

päivän hintaan

MARJATORILTAMME 
tuoreet marjat ja 

herneet

(yksittäin 2,49€, 16,60€/kg) 

Savuhovi 
PRIIMA 
LEIKKELEET 
150g

400
2pkt

Kariniemen 
KANANPOJAN 
PAISTILEIKKEET 
600g

579
rs

Sunnuntai 
OHUKAIS- 
VOHVELIJAUHE 
300g

-kortilla

350
2kpl

(yksittäin 1,99€, 6,63€/kg)

Arimex 
VELVET MIX tai
HARMONY MIX
pähkinäsekoitus 
300g

599
pss

(29.6. asti)

(29.6. asti)

Philadelphia 
TUORE-
JUUSTOT
265-300g

250
kpl

(8,33-9,43€/kg)

(19,97€/kg)

(13,33€/kg)
(9,65€/kg)

(5,83€/kg)

ulkoilu tapahtuu pitkin rantoja ja katuja. 
”Käyn juoksuttamassa Sakkea koirapuistossa 

Ruoholahdessa, Rajasaaressa ja pojan uuden ko-
din vieressä Lauttasaaressa.”

Lisäksi Sorsa kaipaa alueelle uimahallia sekä 
lähikauppaa. 

”Nyt lähimpään kauppaan eli Lidliin on aika 
pitkä matka. Uimassa olen käynyt Töölössä.”

Lapsenlapsia hoitamaan Lauttasaareen Sorsa 
pääsee kätevästi omalla autolla. Vuokrapaikka au-
tolle löytyy talon alta parkkihallista.

”Haen lapsia päivähoidosta ja kuljetan harras-
tuksiin muun muassa Paloheinään. Se ei onnis-
tuisi ilman autoa”, Sorsa sanoo.

Kesäisin kulkeminen esimerkiksi Kamppiin 
ostoksille taittuu kävellen, raitiovaunulla tai pyö-
rällä.

”Aikaisemmin ajoin pyörällä myös talvisin. 
Nyt en uskalla enää.”

Vaikka Jätkäsaari tuntuu Sorsasta mukaval-
ta alueelta ja oma asunto ihanalta, haaveilee hän 
joskus omasta pihasta ja pihapuista.

”Jos vielä löydän oikein hyvän miehen, niin 
voisin muuttaa hänen kanssaan omakotitaloon 
vaikka Lauttasaareen tai Westendiin”, Sorsa nau-
raa.

UUDESSA TALOSSA

FERRITIINI JA  
HERKKÄ CRP  

LISÄTIEDOT JA  
AJANVARAUS  
KOTISIVUILTAMME:  

pr2y.fi 
tai puh 040 527 0729 

LÄNSISATAMANKATU 
23, JÄTKÄSAARI

MONIPUOLISET LABORATORIOPALVELUT KOTIKULMILTA 
ILMAN LÄHETETTÄ.
TESTAA MITÄ HALUAT, JOKO VALMIIT PAKETIT TAI 
RÄÄTÄLÖIDYT KOKONAISUUDET: NAISTEN, MIESTEN, 
LASTEN, KILPIRAUHAS-, MAKSA-,  KETO-, ANEMIAPAKETIT 
JA PALJON MUUTA.

KORONATESTIT NOPEASTI MATKUSTUSTODISTUKSELLA. 
TULOS KANTAAN. 
RT-PCR-TESTIT 99,00 €, ANTIGEENITESTIT 50,00 €. 
SAIRASTUMISEPÄILYISSÄ LÄHETTEELLÄ PCR 0,00 €

30€

Asunto Oy Helsingin Salsa
 ≈ Hitas-talo Helsingin Salsa sijaitsee Atlantinka-

dun ja Kuubankadun välisessä korttelissa osoittees-
sa Kuubankatu 3. 

 ≈ Kuusikerroksisessa talossa on kolmessa rapussa 
yhteensä 58 asuntoa yksiöistä neljän huoneen 
huoneistoihin. 

 ≈ Kooltaan asunnot ovat 32–95m2. Talo valmistui 
elokuussa 2020.

 ≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupunki asuntotuotanto
 ≈ Rakentaja: Arkta Reponen Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Jukka Turtiainen Oy

KOTI ON RAKAS ME VÄLITÄMME

FANNY KOURULA
Ylempi Kiinteistönvälittäjä, 

YKV, LKV
045 139 2592

fanny.kourula@uphouse.fi

JANNI VÄÄTÄNEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 477 4002
janni.vaatanen@uphouse.fi

KATI HELANTO
Myynti- ja markkinointijohtaja 

Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 568 8404

kati.helanto@uphouse.fi

MARCOS PLACERES
Myyntiedustaja
050 329 6547

marcos.placeres@uphouse.fi

RAIJA NYSTRÖM
Myyntipäällikkö

Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 403 322

raija.nystrom@uphouse.fi

PYYDÄ MAKSUTON HINTA-ARVIO KODISTASI
JA HYÖDYNNÄ YHTEINEN KOKEMUKSEMME 
ASUNTOJEN JA KIINTEISTÖJEN MYYNNISSÄ

ASUNTOKAUPPA UPHOUSE LKV
PIISPANSILTA 21, 02230 ESPOO p. 050 560 5902
LIISANKATU 25, 00170 HELSINKI p. 050 550 9902

INFO@UPHOUSE.FI  WWW.UPHOUSE.FI
@ASUNTOKAUPPAUPHOUSE



4 JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI Kesä-heinäkuu 2022

Ruoholahdessa on helppo liikkua pyörätuolilla, 
Jätkäsaaren haasteena työmaat

Ruoholahtelainen Veli Kojonen on tul-
lut lounaalle ja etätyöskentelemään 
ravintola Faroon kanavan rantaan. 
Toimittaja-viestintäsuunnittelijan en-
simmäinen kirja julkaistaan syys-

kuussa ja tekemistä riittää. Manuaalipyörätuo-
lilla liikkuva Kojonen kulkee ravintolan ovesta 
sisään tottuneesti.

”Ihan hyvin onnistuu. Liikun muutenkin 
suurimman osan ajasta yksin”, hän kertoo.

Ruoholahteen Kojonen muutti vuonna 2009 
Munkkiniemestä. 

”Jouduin urheiluonnettomuuteen ja sain 
selkäydinvamman. Pyörätuolin kanssa asumi-
nen ennen sotaa rakennetussa kerrostalossa ei 
enää onnistunut.”

Kuntoutuksessa Kojosta autettiin löytä-
mään uusi kaupungin vuokra-asunto. Tarjotuis-
ta alueista esiin nousi Ruoholahti.

”Olin käynyt täällä ja pidin alueen sijainnis-
ta lähellä keskustaa ja merta. Kävi hyvä tuuri ja 
sain kivan kaksion Itämerenkadulta”, Kojonen 
kertoo.

1990-luvulla rakennetun talon rappuun oli 
valmiiksi esteetön kulku. Myös asunto oli ra-
kennettu esteettömäksi.

”Asunnossa oli jo muun muassa madallettu 
keittiö, esteettömät suihkutilat sekä apuvälineet 
wc:ssä. Teetin kuitenkin remonttia, jossa laitet-
tiin muun muassa uudet laminaatit lattioille.”

Yksi Kojosen kriteereistä muuttaa alueelle 
oli hyvät palvelut.

”Käytän alueen kauppoja ja Ruoholahden 
ostoskeskuksen liikkeitä paljon. Toivottavasti 
ne säilyvät myös tulevan remontin jälkeen”, hän 
toivoo.

Kojosen mukaan liikkuminen pyörätuolil-
la Ruoholahdessa on yleensä helppoa. Asiointi 
liikkeissä ja muissa palveluissa onnistuu hyvin.

”Ei tule mieleen muita kuin metroaseman 
viereinen suutari, johon ei olisi esteetön kulku. 
Joissain liikkeissä saattaa olla vähän ahdasta.”

HELSINGISSÄ ESTEETTÖMYYTTÄ alettiin jär-
jestelmällisesti edistää vasta 2000-luvun alussa 
Helsinki kaikille -projektilla. Projektinjohtajana 

”Esteettömän rakentamisen 
kustannusvaikutukset ovat 
marginaalisia”, esteettömyysasiamies 
sanoo. Veli Kojonen muutti 
vammautumisensa jälkeen 
Munkkiniemestä Ruoholahteen, 
kun  asuminen vanhassa 
kerrostalossa ei enää onnistunut.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahtelainen Veli Kojonen liikkuu pyörätuolilla suurimman osan ajasta itsenäisesti. ”Liikkuminen Ruoholahdessa on yleensä helppoa”, Kojonen sanoo.

Tujulan mukaan esteettömyys on ensisijai-
sesti hyvää suunnittelua, eikä nosta kustannuk-
sia.

”Ympäristöministeriön tekemän tutkimuk-
sen mukaan esteettömän rakentamisen kus-
tannusvaikutukset ovat marginaalisia. Esteet-
tömyys vaatii vain enemmän innovatiivisuutta 
ja luovia ratkaisuja sekä vaivannäköä. Sitä, että 
ei hyväksytä helpointa ja tavanomaisinta ratkai-
sua.”

Tujula myöntää, että moni alue Helsingissä 
on haastava esteettömyyden suhteen.

”Esimerkiksi Töölön vanhat kerrostalot ja 
kivijalkaliikkeet ovat hankalia, mutta sielläkin 
esteettömyyttä voidaan ainakin parantaa.” 

HAASTAVIA KOHTEITA ovat myös uudet, ra-
kenteilla olevat kaupunginosat, kuten Jätkäsaa-
ri. Vaikka esteettömyysvaatimukset koskevat 
kaikkia uusia rakennettavia kerrostaloja eivät 
ne rakennusvaiheessa aina toteudu. Tujulan 
mukaan rakennusten sekä niiden lähiympä-
ristöjen ja pihojen esteettömyydestä vastaavat 

AvoinnaAvoinna
Ma-Pe 7-22 / La-Su 9-21Ma-Pe 7-22 / La-Su 9-21

RUOHOLAHTIRUOHOLAHTI
Energiakatu 10Energiakatu 10
00180 Helsinki00180 Helsinki

LEPPÄVAARALEPPÄVAARA
Friisinmäentie 3Friisinmäentie 3
02600 Espoo02600 Espoo

ItsepesuItsepesu
-  laadukkaat välineet
-  väljät tilat
-  sovelluksella tai 
 maksuautomaatilla.

PesukatuPesukatu
- kertapesut 15-29€
- auto pesuun joka minuutti
- 6 minuutissa puhdasta
- sovelluksella ja 
 maksuautomaatilla.

Pitäiskö pestä Pitäiskö pestä 
useammin?useammin?

PARAS
5959€€

/ kk/ kk

PERUSPERUS
4949€€

/ kk/ kk

KEVYTKEVYT
3939€€

/ kk/ kk

PESUSOPIMUKSETPESUSOPIMUKSET

2 x 2 x 
normaalipesu

292990
/kk
90
/kk/kk

2 x 2 x 
tehokaspesutehokaspesu

35359090
/kk/kk

TUPLAPESUPAKETITTUPLAPESUPAKETIT

pesupaikka.fi 

toimi Pirjo Tujula.
”Kymmenvuotisen hankkeen jälkeen toimi 

vakinaistettiin ja viimeiset neljä vuotta nimik-
keenäni on ollut esteettömyysasiamies”, Tuju-
la kertoo.

Tujulan mukaan esteettömyysasiamiehen 
työnkuvaan kuuluu muun muassa ohjeistusten 
ja linjausten laatiminen sekä sidosryhmäyhteis-
työ. 

”Helsingin esteettömyyttä kehitetään eri 

toimijoiden, kuten vammaisjärjestöjen sekä 
vammais- ja vanhusneuvoston kanssa tiiviissä 
yhteistyössä.”

Tujulan mukaan hänen aloittaessaan työssä 
2000-luvun alussa asenteet esteettömyyttä koh-
taan olivat hyvin erilaiset.

”Ajateltiin, että eikö vammaisille ja liikku-
mis- ja toimimisesteisille voisi olla omat koulut 
ja puistot. Onneksi vanhentuneista ajatuksista 
on luovuttu.”

Hänen mukaansa kyse on ensisijaisesti ih-
misoikeuksista. 

”Jokaisella ihmisellä pitää olla oikeus valita 
missä asuu tai käy koulua”, Tujula sanoo. 

Kaupunkiympäristön esteettömyydestä hyö-
tyvät liikkumis- ja toimimisesteisten lisäksi mo-
net muutkin, kuten vanhukset ja lapsiperheet. 
Kojoselle esteettömyys tarkoittaa mahdollisuut-
ta asua ja toimia arjessa itsenäisesti. 

”On mahtavaa, että voin tehdä oman alan 
töitä, käydä ruokakaupassa ja tavallisella kunto-
salilla treenaamassa ilman avustajaa tai erityis-
järjestelyjä”, Kojonen sanoo.

Baanaa pitkin pääsee 
tosi hyvin Kamppiin 

ja keskustaan. Myös 
Hietaniemeen päin on hyvät 
ulkoilureitit.”
 
Veli Kojonen
Ruoholahti
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Ruoholahdessa on helppo liikkua pyörätuolilla, 
Jätkäsaaren haasteena työmaat

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Selkämerenkatu 1,  00180 HELSINKI
AJANVARAUS 8819 arkisin 020 740 2480 tai oloni.fi/ajanvaraus  

•  Muokkaa vartaloa jo ensimmäisestä kerrasta lähhen. 
•  Kuluuaa 1200 kcal yhdellä hoitokerralla.
•   Verenkierto tehostuu jopa 3,5-kertaiseksi ja 
  aineenvaihdunta kaksinkertaistuu.
•  Rasvasolun palamis- ja poistotoiminnat kiihtyvät.
  Nopeuuaa painonpudotusta sekä vähentää selluliiia. 
•   Koko keho rentoutuu ja lihasten kireys sekä mm.•   Koko keho rentoutuu ja lihasten kireys sekä mm.
  selkäsäryt helpouuvat.
 

FormoStar - kiinteyyävä 
syvälämpöhoito

O
LO

N
I8K

LI
N

IK
KA

Lue lisää oloni.fi
Kokeilukerta kesäkuussa 50 € (norm. 60 €)

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.

TÄLLÄ KUPONGILLA

      
 ohjay

u kokeilukerta

......
  ..V

ELOITUKSETTA

......
......

...-(arvo 35 €)

   

 
•  30 min Galileo-harjoiyelu polyaa enemmän kaloreita 
  kuin 3 tunnin reipas kävely.
•   Lihasvoima kasvaa 3 viikossa jopa 50 %.
•   Kiinteyyää ihoa ja koko kehoa, 
  lisää kollageenituotantoa.
•  •   Akkvoi jopa 97 % lihassäikeistä.
•   Harjoiyaa tehokkaask syviä lihaksia.
•   Ei kuormita niveliä, 
  sopii myös liikuntarajoiyeisille.
•   Parantaa ryhkä.

Galileo - vibraakohoidolla keho ja 
mieli kuntoon helposk ja nopeask!

Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI     puh 09 685 9410

PALVELEMME MYÖS  VERKOSSA
www.verkkoapteekkihelsinki.fi www.verkkoapteekkihelsinki.fi 

8,50 €

–15%

  Kesä 2022  
Aqualan L  

200 g  
(norm 10,63 €)

300 ml  
pumput  

ja 400 ml  
täytöt

Avoinna  
ma–pe 8–20 

 la  10–18  

Hydrating Body 
Wash pumppu  

hajusteeton  
pesuneste 300 ml 

(norm. 9,85 €)

8,37 €
Sebamed

Sebamed

KITCHEN & TABLE
TULE MAISTAMAAN KAUDEN UUSIA 
ANNOKSIA!

NÄHDÄÄN 
CLARIONISSA!

Sään ollessa suotuisa voit ruokailla 
viihtyisällä terassillamme.

27.6. alkaen meillä on tarjolla myös
lounasta, ja avaamme ma-la jo klo 
12.00 ja su klo 15.00.

talojen omistajat ja julkisista tiloista, kuten 
kaduista, kaupunki. Jalkakäytävät pitäisi to-
teuttaa yhteistyössä. 

”Se on usein haastavaa, sillä talot ja kadut 
rakennetaan eri aikoihin. Siitä saattaa seurata 
esimerkiksi korkeuseroa kadun ja talon välil-
le”, Tujula sanoo.

Hänen mukaansa myös tilapäisten järjeste-
lyjen pitäisi olla esteettömiä. 

”Ohjeistamme muun muassa, että pyöräily 
ja jalankulku pitäisi erottaa ja että aina pitäisi 
löytyä esteetön kulkureitti.” 

Tilannetta hankaloittaa myös vuodenajat.
”Viime talvi oli hyvin vaikea, eikä kapasi-

teetti riittänyt kaikkien alueiden kunnossapi-
toon. Niissä tilanteissa pitää priorisoida, mitkä 
alueet ja reitit pidetään kunnossa”, Tujula ker-
too.

MYÖS KOJOSELLE lumiset talvet aiheuttavat 
hankaluuksia.

”Joskus rapun edessä on ollut iso lumivalli 
aurauksen jäljiltä. Tai sitten pihaa on vain hie-

koitettu, eikä aurattu ollenkaan. Pienikin mää-
rä lunta voi estää tuolilla liikkumisen.”

Niissä tilanteissa Kojonen tarvitsee avusta-
jaa.

”Avustaja on käytettävissäni kymmenen 
tuntia viikossa. Hän auttaa asioinneissa ja esi-
merkiksi kaappien siivouksessa kotona.” 

Kojosella on käytössään myös matkapalvelu.
”Saan kahdeksan meno-paluuta invataksi-

kyytejä bussilipun hinnalla kuukaudessa. Pal-
velua tulee käytettyä varsinkin talvisin, sillä 
kuljettajaa voi pyytää tulla hakemaan sisältä 
asti.”

Kojonen käyttää paljon julkisia kulkuväli-
neitä kuten metroa ja raitiovaunuja. Kesäkau-
della hän liikkuu usein tuolilla.

”Baanaa pitkin pääsee tosi hyvin Kamppiin 
ja keskustaan. Myös Hietaniemeen päin on hy-
vät ulkoilureitit.”

Joskus Kojosen mukana kulkee yksivuotias 
kollikissa Darra.

”Se viihtyy hyvin tuolin kyydissä. Ja on hy-
vin mustasukkainen minusta.”

Helsingissä on tehty 
työtä esteettömyyden 
parantamiseksi 20 vuotta

Suomen lainsäädännön tasolla esteettö-
myyttä määritetään monessa laissa, kuten 
vuodelta 1999 olevassa maankäyttö- ja 

rakennuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa 
vuodelta 2015. Lakeja on täsmennetty jälkikä-
teen asetuksilla. Lisäksi esteettömyys on kirjattu 
YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista vuonna 2006. 

Helsingissä esteettömyyden edistämis-
työ aloitettiin vuonna 2002 Helsinki kaikille 
-projektilla. Lakeja ja asetuksia täsmentämään 
laadittiin Helsingin esteettömyyssuunnitelma 
vuonna 2005 ja esteettömyyslinjaukset vuonna 
2012. Mittaristo esteettömyyden arviointiin 
luotiin vuonna 2009. Kaikkia niitä on myös 
päivitetty jälkikäteen. Tällä hetkellä käynnissä 
on esteettömyyslinjausten päivitys. Ne koskevat 
koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia.

”Päivitetyt linjaukset odottavat kaupungin-
hallituksen hyväksyntää. Niissä muun muassa 
määritellään, miten esteettömyyden pitäisi näkyä 
jo alueiden kaavoitusvaiheessa”, Helsingin kau-
pungin esteettömyysasiamies Pirjo Tujula kertoo.

Hän kuuluu työryhmään, joka nykyisin vas-
taa Helsingin esteettömyyden edistämistyöstä. 
Työryhmän muita jäseniä ovat toimialojen es-
teettömyysyhdyshenkilöt sekä vammaisasiamies 
ja vanhusneuvoston sihteeri. Puheenjohtajana 
toimii kaupunkiympäristötoimialan hallintojohta-
ja. Tujulan mukaan Helsingin esteettömyystilan-
ne on jo melko hyvä.

”Osoituksena siitä Helsinki on sijoittunut toi-
selle sijalle Euroopan unionin jakamassa Access 
City Award -kilpailussa vuosina 2015 ja 2022”, 
Tujula kertoo.

Tekemistä hänen mukaansa vielä kuitenkin 
riittää. 

”Meillä ei edelleenkään ole esimerkiksi val-
takunnallisia määräyksiä ulkoalueiden ja niiden 
opasteiden esteettömyydelle. Lainsäädäntö 
vaatii täsmällisempiä ohjeita siltä osin.”

Tujulan mukaan kehitystä esteettömyystyössä 
on tapahtunut vuosien varrella monin tavoin.

”Yhteistyö kaupungin sisällä ja vammaisjär-
jestöjen kanssa on parantunut, samoin yleinen 
asenneympäristö asiaa kohtaan. Vihdoin on 
alettu ymmärtää, että esteettömyys koskee 
kaikkia ihmisiä. Paremmasta suunnittelusta hyö-
tyvät kaikki.”
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Vanhan sairaalan alueella toimiva 
Lapinlahden Lähde on vajaassa vuosi
kymmenessä paisunut monipuoliseksi 
tapahtuma ja palvelukeskukseksi.

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Näyttelyitä, esityksiä, ryhmäliikuntaa, 
luentoja, musiikkia, puistokirppiksiä, 
kahviloita, myymälöitä, kulttuuri- ja 
hyvinvointipalveluja ja paljon muuta. 
Lapinlahden vanhan mielisairaalan 

rakennuksissa toimivasta Lapinlahden Lähteestä 
on tullut vajaassa vuosikymmenessä monipuoli-
nen tapahtuma- ja palvelukeskus.

”Ihmiset ovat alkaneet löytää tänne ja ym-
märtää, miksi paikkaa puolustetaan niin vah-
vasti. Helsinki tarvitsee paikkoja, jossa saa olla 
oma itsensä ja jotka eivät perustu vain kaupal-
lisuuteen”, sanoo toimintaa koordinoivan Pro 
Lapinlahti ry:n toimintakoordinaattori Katja 
Liuksiala.

Liuksiala kertoo, että hiljaisemman koro-
nakauden jälkeen tapahtumia järjestetään taas 
isommalla vaihteella. Kesällä niitä on tarjolla 
kymmeniä. Liuksiala nostaa esiin muutaman.

”Helsinki-päivän etkoilla 11. kesäkuuta puis-
tojuhlassa on tarjolla musiikkia, katuteatteria, 
työpajoja ja puistokirppis. Lisäksi voi käydä tu-
tustumassa talon taidenäyttelyihin ja alueen 
kahvilat ovat myöhään auki.”

”Lapinlahti loves art 9.–10.7. on suuri yh-
teismaalaustapahtuma puistoalueella. Tapah-
tuman maalauksista tehdään taidenäyttely Ve-
netsiatalon Avoimen tilan galleriaan, joka on 
avoinna 11.–14.7.”

”See Us -mielenterveysaiheinen muotinäy-
tös järjestetään 19.8. päärakennuksen etupihal-
la. Kahdeksan suunnittelijan vaatteita esittelevät 

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Lapinlahti tarjoaa kesällä kymmeniä tapahtumia

Tarjoukset voimassa 19.6.2022 asti tai niin kauan kun varatut erät riittävät

Ark. 8-21, la 9-18, su 11-18, p. 010 2491000 
Itämerenkatu 21, Helsinki, www.k-rauta.fi/ruoholahti

KULJETUS- 
PALVELU

AJANVARAUS- 
PALVELU

REMONTTI- 
PALVELU

RAHOITUS- 
PALVELU

RAKENNA
OMA KESÄSI

Terassijääkaappi 
Cello Party Cooler 
30 L, pyörillä 
 

(269€)
199

(299€)

Malibu tai Yoyo 
Cello riipputuolit Lepotuoli Cello Egg 

 
 

(349€)

Sohvasetti  
Cello Garden 
4-osaa

(349€)

Ruohonleikkuri  
FXA SM51I
Bioleikkaava, sivulleheittävä.
FXA:n 4-tahtinen 
polttomoottori.

(219€)

Akkutrimmeri  
Ryobi 
RY18LT23A-120  
18V ONE+
Mukana akku 2,0 Ah  
ja laturi (1,5 Ah/h). 

(109€)

SÄÄSTÄ 150€ 

299249

-20%Kaikki Cello  
kaasu- ja  
hiiligrillit  
varastosta 

199

199

99Leivonnaisia laktoosittomina, 
gluteenittomina ja myös vegaanisena. 

Tilaa verkkokaupastamme.

Itämerenkatu 15 | puhelin: 09 61500590 | Avoinna: ma-pe klo  7.30 - 18  
Verkkokauppa: www.kaisancafe.fi 

ja juhlat tulossa. 
Kesä, 

diversiteettiä tukevat mallit. Lisäksi tapahtumas-
sa on live-musiikkia, dj ja taidenäyttely.”

Liuksiala muistuttaa, että lähes kaikki ta-
pahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

LÄHTEELLÄ TOIMII yli 200 toimijaa. Vuokralai-
sina on muun muassa yhdistyksiä, käsityöläisiä, 
eri alojen taiteilijoita sekä mielen ja kehon te-
rapeutteja. He tarjoavat monenlaisia palveluja 
ja järjestävät vaihtuvaa paja- ja kurssitoimintaa.

Lähteen perustoimintaan kuuluu muun 
muassa yleinen sauna, hävikkikukkakauppa, 

Roskat ku va taan ja 
tilanteesta rapor-

toidaan urakoitsijoille, joiden 
vastuulla siivoaminen on.”
Pekka Mukkala
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

kirpputori- ja käsityömyymälät sekä kaksi kah-
vilaa; Cafe Metsäpaahtimo Venetsiatalon vie-
ressä sekä Kahvila Lähde päärakennuksessa. 

Viisi vuotta toiminnassa ollut hävikkira-
vintola Loop lopetti toimintansa viime vuon-
na. Kahvila Lähde on avoinna vuoden jokaisena 
päivänä, myös juhlapyhinä. 

”Haluamme tarjota kaikille paikan minne 
tulla, jos muuta paikkaa ei ole. Ostopakkoa ei 
ole”, kertoo kahvilapäällikkö Mirva Kotaviita. 

Tuoreiden korvapuustien lisäksi kahvilas-
ta saa muita makeita ja suolaisia herkkuja sekä 

lounaskeittoja. Kahvila pyörittää myös catering-
palvelua Lähteen tiloissa tapahtuviin yksityisiin 
ja yhteisiin tapahtumiin. 

Riitta Rinttilä on tullut kävellen Kampista 
Lähteelle kahville ja lukemaan kirjaa.

”Kävin myös tuossa viereisessä liikkeessä, 
joka myy ihania intialaisia kankaita ja vaatteita. 
Myyjä oli todella mukava”, Rinttilä kertoo.

”Pitäisi vielä enemmän käyttää täältä löyty-
viä hyvinvointipalveluja hyväksi. Olen ajatellut 
varata ajan hierojalle.”

Kahvila Lähteen yhteydessä toimii Mental 

Toukokuussa Lapinlahden Lähteellä nähtiin unkarilais-ranskalaisen taiteilijan Timea Jancovicsin (vas.) 
performanssi, joka kertoi parantumattomina pidettyjen potilaiden lähettämisestä Seilin saarelle.

See Us -tapahtuman koordinaattorit Anna 
Palmén (vas.) ja Krista Virtanen (oik.) sekä 
apumies Eetu Kivinen mittailivat paikkaa lavalle. 
Pro Lapinlahti ry:n toimintakoordinaattori 
Katja Liuksiala antoi ohjeita.
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Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Lapinlahti tarjoaa kesällä kymmeniä tapahtumia

JÄTKÄSAAREN SYDÄN
H U V I R E T K I  J A  A I K A M AT K A  J ÄT K Ä S A A R E N  S Y D Ä M E N  H A L K I

4 . 6 –1 2 . 6 . 2 0 2 2

LIPUT: WWW.VIIRUS.FI / BILJETTER@VIIRUS.FI / +358 9 440 224 

Roskat ku va taan ja 
tilanteesta rapor-

toidaan urakoitsijoille, joiden 
vastuulla siivoaminen on.”
Pekka Mukkala
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

Museum, joka esittelee mielenterveyden hoitoa 
ja sen historiaa. Lisäksi talossa toimii Romani-
kulttuurin museo, joka järjestää vaihtuvia näyt-
telyitä ja työpajoja. 

HÄVIKKIKUKKAKAUPPA Kukkiksen valikoimaa 
tutkiva jätkäsaarelainen Riitta Nyholm kertoo 
käyvänsä Lapinlahdessa usein.

”Olen käynyt bongaamassa lintuja, kahvilla 
sekä osallistunut tapahtumiin. Talvella osallis-
tuin valokuvauskurssille ja nyt keväällä luonto-
retkelle. Tänään olin katsomassa performanssia 
tuolla rannassa”, Nyholm kertoo.

Alppiharjussa asuva Tappu Valkonen oli 
myös katsomassa unkarilais-ranskalaisen Ti-
mea Jankovicsin performanssia, joka kertoi pa-
rantumattomina pidettyjen potilaiden lähettä-
misestä Seilin saarelle Lapinlahden sairaalasta.

”Esitys oli vaikuttava ja ajatuksia herättävä. 
Auringonpaiste ja lintujen laulu toi synkkään 
aiheeseen jännää kontrastia”, Valkonen kertoo.

Valkonen käy Lähteellä silloin tällöin.
”Viimeksi osallistuin Ukraina-iltaan. Myös 

työpaikkani Positiiviset ry on järjestänyt täällä 
oman tapahtuman.”

Helsingin kaupungin omistaman Lapin-
lahden vanhan sairaala-alueen kohtalo 
on edelleen auki. Alueen omistajuudes-

ta väännettiin edellisen kerran vuonna 2019 
ideakilpailussa, johon lopulta osallistui vain yksi 
ehdotus. Tuolloin kaupunginhallitus hylkäsi kiin-
teistösijoitusyhtiö Nrepin tarjouksen.

”Selvitystyö on nyt virkahenkilöiden käsit-
telyssä. Se etenee mahdollisesti loppuvuodesta 
kaupunkiympäristölautakuntaan”, kertoo vuonna 
2021 Lapinlahden Lähde Oy:n toimitusjohtajaksi 
valittu Ville Pellinen.

Hänen mukaansa yhteistyö kaupungin kanssa 
on tiivistynyt, mutta talon vuokralaisten tilanne 
on edelleen sama kuin aiemmin. Mieli Suomen 
Mielenterveys ry:n omistaman Lapinlahden Läh-
de Oy:n ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon 
sekä heidän alivuokralaistensa sopimukset ovat 
toistaiseksi voimassa kuuden kuukauden irtisano-
misajalla.

”En usko, että ikäviä äkkimuutoksia tilan-
teeseen tulee. Henki on tällä hetkellä hyvä ja 
rakentava”, Pellinen sanoo.

Hänen mukaansa kaupunki kuitenkin haluaa 
luopua ainakin osittain rakennusten ja ympä-

röivien puistoalueiden omistuksesta nykyisen 
strategiansa mukaisesti. Sen mukaan kaupunki 
luopuu tiloista, joissa sillä ei ole omaa toimintaa.

”Mielestämme tästä kirjauksesta voitai-
si luopua ainakin Lapinlahden kohdalla, sillä 
kaupungilla on paikalla muun muassa omaa asu-
kastila- ja tapahtumatoimintaa. Lisäksi olemme 
käynnistämässä uusia yhteishankkeita kaupungin 
kanssa, Pellinen sanoo.

Hänen mukaansa kaupunki saattaa perustaa 
Lähdettä varten oman kiinteistöosakeyhtiön sekä 
etsiä siihen osaomistajia. Lapinlahti-yhteisön 
yleisenä toiveena on, että pääomistajuus pysyisi 
kokonaan tai vähintäänkin suurimmilta osin kau-
pungilla.

”Se toisi paikalle toivottua vakautta ja 
pysyvyyttä. Alue on tärkeä koko Helsingille ja 
asukkaiden hyvinvoinnille”, Pellinen sanoo.

Seuraavaksi paras malli olisi Pellisen mu-
kaan yhteisomistajuus, jossa mukana olisi valtio, 
Helsingin kaupunki ja uusi säätiöomistaja, jonka 
kautta pääomia ja lainarahaa voisi kanavoida. 
Kustannuksia on tiedossa, sillä varsinkin raken-
nusten talotekniikka vaatii saneerausta.

”Muun muassa vesi- ja viemäriputket sekä 
lämmitys- ja sähköjärjestelmät ovat tulleet tiensä 
päähän. Lisäksi rakennukset eivät täytä nykyisiä 
esteettömyysmääräyksiä”, Pellinen sanoo.

Hänen mukaansa kaupallinen hotellitoiminta 
ei alueelle sovi.

”Viime kierroksella nähtiin, että sillä ei ole 
kansalaisten tukea. Onneksi se näyttää epäto-
dennäköiseltä, vaikka onkin vielä vaihtoehtona.”

Lapinlahden sairaala-alueen 
kohtalo edelleen auki
Esitys menossa 
kaupunkiympäristölautakunnalle 
mahdollisesti loppuvuodesta.

Kesätapahtumia Lapinlahdella
 ≈ 11.6. klo 11–22 Puistojuhlat: Musiikkia, teatte-

ria, esityksiä, puistokirppis klo11–16.
 ≈ Puistokirppikset: 11.6., 10.7. ja 13.8. klo 11–16
 ≈ 15.6. klo 18–19 Valkeat Yöt -konsertti ukrai-

nalaisten hyväksi 
 ≈ Tiistaisin klo 18 Puistoliikuntaa: joogaa, rentou-

tusta, lempeää jumppaa puiston alueella
 ≈ Tiistaisin klo 17–20 lautapeli-ilta, ennakkoil-

moittautuminen katri@lapinlahdenlähde.fi
 ≈ Keskiviikkoisin klo 19–20.30 Let’s Tango at 

Miitti!, maksutonta tangon opetusta
 ≈ Kesäkuun ajan Käytävägalleriassa näyttely: 

Isien jalanjäljissä – Adoptiolapsen tarina.
 ≈ 9.–10.7. Lapinlahti loves art: suuri yhteismaala-

ustapahtuma puistoalueella
 ≈ 18.8. Taiteiden yö: Lähde muuttuu kokonaisval-

taiseksi kulttuurikeitaaksi
 ≈ 19.8. See Us -muotinäytös
 ≈ Elokuussa: sadonkorjuujuhla
 ≈ Kaupunkiluontokeskus: Valokuvanäyttely Villisi-

ka oven takana – ja muita kohtaamisia Suomessa 
ja Virossa. Keskus avoinna ti ja to klo 12–16, ke 
klo 13–18. Auki myös tapahtumissa ja tilauksesta. 

 ≈ Käsityömyymälä Lähteen Puoti avoinna: ke, to, 
la, su klo 12–17

 ≈ Kirpputori Lähteen Patina ke, la ja su klo 12–16
 ≈ Kahvila Lähde avoinna: ma–pe klo 11–16 ja 

la, su klo 12–16. Auki myös tapahtumien aikaan. 
 ≈ Lähteen Sauna: Miehet ti klo 12–14, sekasauna 

ke klo 12–14, naiset to klo 12–14. Lisäksi tilaus- 
ja viikonloppuvuorot, ks. Lähteen Facebook-sivut.

 ≈ Venetsia-talo, Cafe Metsäpaahtimo: klo 
10–19, ma suljettu. 

 ≈ Metsätuokio: Kajakkien, kanoottien ja sup-
lautojen vuokrausta, ohjattuja melonta- ja vaellus-
kursseja ja -retkiä. 

Katso lisää: lapinlahdenlahde.fi

Omenapuutalossa oli toukokuussa Timea 
Jancovicsin näyttely One Way – No return. 
Installaatiot koostuivat hylätyistä mielisairaaloista 
löydetyistä tavaroista ja valokuvista.



8 JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI Kesä-heinäkuu 2022

Katu- ja puistosuunnitelmia 
nähtävillä ja kommentoitavissa
Bunkkerinaukion sekä 
Naurunpuiston ja Melkinlaiturin 
suunnitelmia voi kommentoida 
juhannusviikolle asti. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

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 1.-30.6.2022 ELLEI TOISIN MAINITA.

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

PALVELU PELAA

KESÄN EVÄÄT JÄTKÄSAAREN OMAN KYLÄN KAUPASTA!

ToGo Salaattibaari

LÄHITUOTE! 

Jätkäsaaren  
sushit

Pizza Romana  
pizzat 
Uutuus maut!  
Pepperoni-aura ja  
Kreikkalainen

OMASTA UUNISTA! 

Grillattu  
broilerin koipireisi 

Täytetyt patongit 

169
100 G
  

2490
KG
  

399
KPL
  450

KPL
  

149
KPL  

MANSIKOITA JA HERNEITÄ 
PÄIVÄN HINTAAN!

200m

Bunkkerinaukion ja Naurunpuiston sijainnit
Karttaan on merkitty alueen keväällä 2022 valmiina olevat rakennukset ja kadut

Kaksi Jätkäsaarta koskevaa suunnitel-
maa on parhaillaan nähtävillä ja kom-
mentoitavissa Helsingin kaupungin si-
vuilla.

 Ensimmäinen katusuunnitelma-
ehdotus koskee Bunkkeri-rakennuksen edustal-
la Tyynenmerenkadun varrella sijaitsevaa Bunk-
kerinaukiota sekä aukion reunamilla sijaitsevia 
Länsisatamankujaa ja Hietasaarenkujaa. 

Katusuunnitelmaehdotukset ovat sähköisesti 
nähtävillä 21. kesäkuuta asti kaupungin verkkosi-
vuilla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. 

Nähtävilläolon jälkeen päätetään suunnitel-
mien hyväksymisestä, ja tämän jälkeen katujen 
rakentaminen on mahdollista aloittaa.

TOINEN NÄHTÄVILLÄ oleva suunnitelma on 
luonnosvaiheessa:  Naurunpuiston ja Melkinlai-
turin puisto- ja katusuunnitelmaluonnos. 

Naurunpuisto on vielä rakentamaton puisto 
Melkinlaiturin vieressä. Melkinlaituri välillä Tu-
limaankatu–Naurunkatu on niin ikään rakenta-
maton ja uusi kevyenliikenteen  yhteys Ahdinal-
taan rannassa. 

Aluetta käytetään tällä hetkellä väliaikasesti 
täyttömaan säilytyspaikkana. 

”Tehtävillä suunnitelmilla mahdollistetaan 
jalankulun ja pyöräilyn rantareitin jatkuminen, 
toteutetaan asemakaavan mukaisia virkistysalu-
eita ja mahdollistetaan kunnallistekniikan tek-

nisten rakenteiden toteuttaminen”, kerrotaan 
kaupungin tiedotteessa. 

KAUPUNKI TOIVOO Naurunpuiston ja Melkin-
laiturin suunnitelmaluonnoksista mahdollisia 
palautteita 21. kesäkuuta mennessä. 

Arviolta syksyllä 2022 Naurunpuisto ja Mel-
kinlaiturin puisto- ja katusuunnitelmaehdotus 
tulee vielä virallisesti nähtäville kahden viikon 
ajan, jolloin ehdotukseen on mahdollista antaa 
muistutus.

ED
VIN

 IN
G

M
AN

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. 10,90€

4:s ilmainen
Neljäs pääruoka ilmaiseksi seurueille  
paikan päällä ruokaillessa. Koskee á la carte 
-annoksia. Voimassa 30.7. 2022 asti.

"

Keittiö sulkeutuu 
puoli tuntia 

aiemmin.

Take 
away

Tilaa netti 
sivuiltamme tai 

Woltin ja Foodoran 
kautta.

Bunkkerinaukio

Naurunpuisto

Näin voit vaikuttaa
 ≈ Suunnitelmiin voi tutustua osoitteessa hel.fi/suun-

nitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat)
 ≈ Suunnitelmista voi tehdä muistutuksia sähköpos-

titse helsinki.kirjaamo@hel.fi tai kirjeitse Helsingin 
kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, 
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 ≈ Neuvontaa saa numerosta 09 310 22111
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JOULUKUUSSA 2021  Jätkäsaaressa avasi lasten-
hoitopalvelu nimeltä Valoversum. Se sijaitsee 
osoitteessa Heino Kasken katu 4.  

Valoversumin yrittäjille  Janina Viljaselle ja 
Suvi Rinteelle lastenhoito on tuttua. Molemmat 
ovat tehneet alan töitä ja olleet esimerkiksi au 
pairina ulkomailla ennen kuin idea omasta yri-
tyksestä syntyi.

RUOHOLAHDEN TORIN kulman jäätelökioski 
on tarjonnut herkkuhetkiä paikallisille jo usean 
vuoden ajan. 

Tänä kesänä kioskissa työskentelee vuoroissa 
kolme myyjää. 

Yksi heistä on ruoholahtelainen lukiolainen 
Helmi Hyttinen.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

KYLLÄ. Jäätelökioskin myyjät saavat syödä 
jäätelöä niin paljon kuin jaksavat.

”Se on meidän ainoa luontaisetu”, kertoo 
Ruoholahden kioskissa jäätelöpalloja muotoile-
va Helmi Hyttinen.

Jäätelö ei kuitenkaan maistu lukiolaiselle 
enää yhtä hyvin kuin viime kesänä, kun hän oli 
ensimmäistä kertaa jäätelömyyjänä. Silloin työ-
paikkana oli Oodin kulman kioski. Tänä kesänä 
Hyttisestä on kivaa olla töissä lähellä kotia. 

”Toisaalta täällä kaikki tutut tunnistavat minut 
ohi kulkiessaan, mutta se ei haittaa.”

Hän tekee töitä koko kesäkuun ja oli töissä 
myös muutamana viikonloppuna toukokuussa. 
Työtä tehdään vuoroissa noin kuusi tuntia ker-
rallaan. Jäätelön myymisen lisäksi työhön kuuluu 
muun muassa siivous, rahojen tilittäminen ja 
tuotteiden tilaaminen kioskiin.

”Työ on kivaa ja aika iisiä. Ihmisten kanssa 
asiointi on mukavaa, sillä jäätelöä tulee osta-
maan hyväntuuliset asiakkaat.”

Jos Hyttinen vielä syö jäätelöä, valitsee hän 
luultavimmin lempimakunsa mango-melonin.

”Se on klassikko”, Hyttinen perustelee.

Lastenhoitopalvelu Valoversumin yrittäjät 
Janina Viljanen (vas.) ja Suvi Rinne sanovat, 
että jokainen lapsi saa heillä olla oma itsensä.

Helmi Hyttisen työpaikkaan kuuluu 
etu, jota moni lapsi kadehtii.

Valoversumin yrittäjiä 
lämmittää palaute – 
”tulee niin sydämestä”

YRITTÄJÄ: Janina Viljanen ja Suvi Rinne

TÖISSÄ: Helmi Hyttinen

VALOVERSUMIN tilat katutasossa kylpevät 
Jätkäsaaren keväisessä valossa. Yrittäjäystävyk-
set ovat itse remontoineet tilat sopivaksi palve-
lulleen. Sisustus on suunniteltu lapsia ajatellen ja 
seinien värit ovat pastellinsävyisiä.

”Kävimme maalikaupoilla, ja hankimme kaik-
ki kalusteet tänne”, Suvi Rinne kertoo.

Rinne ja Janina Viljanen halusivat perustaa 
oman lastenhoitopaikan, jossa lapsia odottaa 
aina tutut hoitajat. Valoversum järjestää myös 
lasten syntymäpäiväjuhlia.

Yksi Valoversumin ideoita onkin tarjota tuttua 
ja turvallista hoitoa, koska he olivat kuulleet 
tarinoita, joissa lastenhoitajia tilataan kotiin ja 
hoitamaan saattaa tulla joka kerta eri henkilö. 

Helsinkiläiset Rinne ja Viljanen päätyivät 
valitsemaan toimitilat Jätkäsaaresta alueen 
”hyvän fiiliksen” takia. Rinne on aikaisemmin ollut 
alueella töissä lastenhoitajana.

”Yhteisöllisyys, ihana ilmapiiri”, Rinne mainit-
see alueen ominaisuuksiksi.

Jätkäsaari on keskimääräistä lapsirikkaam-
pi kaupunginosa, joten sekin oli yksi syy, jonka 
takia kaksikko päätyi alueelle. 

Palvelun vastaanotto on ollut hyvää, ja ”iha-
nia vakioasiakkaita” Valoversumilla on jo.

”Olemme saaneet niin sydämestä tulevia 
hyviä palautteita, että se on tuntunut merkityk-
selliseltä. Että miten iso apu meistä on ollut”, 
Rinne sanoo.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

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

Hammaslääkari  
Jussi Jaakkola

Tervetuloa  
hammashoitoon! 

Jaalaranta 6          09 685 2400&

Mukavaa 
kesää!

Paperialan 
lakko vaikuttaa 
Jätkäsaari–
Ruoholahti-lehteen
KEVÄÄN paperialan lakko vaikuttaa edelleen sa-
nomalehtialalla. Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden 
käyttämässä kiiltävässä sanomalehtipaperissa on 
toistaiseksi saatavuusongelmia. Siksi tämän käsis-
säsi olevan numeron kansilehdet eivät ole totuttua 
kiiltävää paperia.

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti

AAMUPALA
5,50€ 

MAJAKKA KIOSKI 
Välimerenkatu 3 - 00180 Helsinki

Jätkäsaariteko 
jälleen haussa – 
jätä ehdotuksesi
MIKÄ ON VUODEN JÄTKÄSAARITEKO, ja ku-
ka sen tekijä? Jätkäsaari-seura ja Jätkäsaari–Ruo-
holahti-lehti haluavat palkita kunniakirjalla hen-
kilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön, 
joka on teollaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaa-
ren viihtyvyyttä. 

Ensimmäisen kerran teko ja tekijä valittiin vii-
me vuonna. Valituksi tuli Joogaa ihan kaikille, jota 
yrittäjä Kirsi Kankaanpää vetää tänäkin vuonna 
maksutta Hyväntoivonpuistossa kerran viikossa 
tiistaisin klo 11.00 alkaen. 

Vuoden Jätkäsaaritekoa ja sen tekijää voi eh-
dottaa kuka tahansa alueen asukas tai yhteisö. Lä-
hetä ehdotus perusteluineen viimeistään 30. hei-
näkuuta 2022 osoitteeseen jatkasaariseura@gmail.
com

Jätkäsaariteon valinnan tekee seuran ja leh-
den nimeämä raati.  Kunniakirja jaetaan valitulle 
Hyväntoivonpuiston avajaisjuhlassa Hyvän tuu-
len festeillä 3.9. 2022. 

Lisätietoja: Juha Saarinen, Jätkäsaari-seura, 
puh. 050 3787959, juha.u.saarinen@gmail.com

Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti
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SPONTAANIT KOHTAAMISET kaupungin ka-
duilla, luonnon helmassa ja kyläkaupoissa ovat 
minulle elämän huippuhetkiä. Suviyössä ja ke-
säpäivien lämpimässä sylissä vapaudumme koh-
taamaan toisiamme tavallisista rooleistamme 
riisuttuina. Kohtaamiset luovat hyvää mieltä ja 
muistuttavat, että lopulta olemme kaikki samas-
sa yhteisen ihmisyyden veneessä. 

Kesään mahtuu myös syviä kohtaamisia tois-
ten luotujen olentojen kanssa. Satakielet, lehmät 
ja lehmukset tuovat iloa ja lohtua. Niiden peilin 

kautta voimme ymmärtää jotain uutta itsestäm-
me. Olemme osa elämän suuresta kokonaisuu-
desta, emmekä voi olla olemassa ilman muuta 
luomakuntaa.  

Kesälläkin tarvitsemme toisiamme myös koh-
taamaan toisiamme rinnalla kulkien. Huoli ja 
murhe kulkevat ilon ja onnen kanssa käsikkäin. 
Niin voimme mekin kulkea, käsi kädessä jakaen 
elämän kipua ja iloa.

Hannu Varkki     
kappalainen 

Kohtaamisten  
hehkua kesässä

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

Ajantasainen info toiminnastam-
me facebook.com/hyvantoivon-
kappeli

Päivystäjämme pitävät kap-
pelia auki ti  ti ja to klo 16–19 
tutustumista ja keskustelua varten. 
Heinäkuussa päivystys on tauolla. 
Elokuussa päivystys jatkuu ke ja 
to klo 15–18. Jos haluat tulla mu-
kaan päivystäjäksi, ole yhteydes-
sä selja.kirjavainen@gmail.com
Kesäretki Mustasaareen to 16. 
kesäkuuta, lähtö klo 10 lautalla 

Taivallahden laiturista. Luotta-
muksen rukoushetki Mustasaaren 
kappelissa klo 10.30.  
Omakustanteinen kahvi tai lou-
nas. Paluulautat esim. klo 11.40 
ja 13. Lauttamaksu 6 euroa,  
kahvi+korvapuusti 5.50 euroa, 
lounas 10.50 euroa. Lisätietoa: 
mustasaarentoimintakeskus.fi, 
eeva.rapeli@emo.fi  

LÄNSISATAMANKATU 26

Valoisa ja maanläheinen messu 
su klo 12. Kirkkokahvit klo 11 al-
kaen ja messun jälkeen. Leikkitilat 
perheiden käytössä. Info: hannu.
varkki@evl.fi 

Kappelikahvila ti klo 14–15.30 
14.6. saakka, syyskausi alkaa 
30.8. Info: eija.hoikkala@evl.fi

Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki – Taizé-lauluja, 
hiljaisuutta, rauhaa 9.6. to klo 10, 
syyskausi 26.8. alkaen klo 9.30.  
Info: eeva.rapeli@emo.fi. 

Mustasaaren toimintakeskukses-
sa Ekumeeninen Luottamuksen 
rukoushetki torstaisin 9.6.–12.8. 
klo 18.30, lautta Taivallahdesta 
lähtee klo 18. 
Info: https://www.mustasaaren-
toimintakeskus.fi

Kappelissa  
tapahtuu

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.fiJÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

"

Lääkäriasema lähelläsi!

PIA SUONPÄÄ 
LT, Lääkäri

• Lääkärit • Laboratorio • Rokotukset •

•Lauttasaaren lääkäriasema•

Lauttasaaren lääkäriasema | Vattuniemen puistotie 1 A, 00210 Helsinki 
e-mail: info@saaristolaakarit.�  | www.saaristolaakarit.� 

0200 200 33
Ajanvaraus / Tidsbeställning:

Arkisin klo 8:30-17, la 10-13 (vain pvm) 
saaristolaakarit.� /nettiajanvaraus (24/7)

TOUKOKUUN AIKANA lapsiperheiden avoimen 
varhaiskasvatuksen ohjatuissa tuokioissa on 
laulettu ja loruteltu, liikuttu erilaisilla liikun-
taradoilla, leikitty niin rakennuspalikoilla kuin 
vesivälineillä, hoidettu nallesairaalassa pehmo-
leluja sekä pidetty vauvahierontaa. 

Samoin on Luovuus lentoon -tuokioissa 
painettu jalanjälkileppäkerttuja ja erilaisia eläi-
miä sekä maalailtu niin soseilla kuin valmisvä-
reillä. 

Kesäkuun alussa vieraaksi saatiin myös Uu-
denmaan Martoista vierailija, joka piti vau-
vanruokaluennon. Kiitos Martoille vierailus-
ta. Avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa ja 
koululaisten kanssa puolestaan olemme naut-
tineet ulkoleikeistä ja -peleistä, erilaisista lii-
kuntaradoista ja taiteiluista. Avoimen varhais-
kasvatuksen kerhotoiminta jatkuu taas syksyllä 
30.8.2022. Kiitos myös kaikille kerholaisille ja 
koululaisille vanhempineen sekä pikkulapsi-
perheille kuluneesta kevätkaudesta.

LEIKKIPUISTON KESÄTOIMINTA on nyt myös 
6.6. alkanut. Kesän avausviikolla on pääs-
ty muun muassa leikkimään vesileikkejä, et-
simään kesänmerkkejä, rapsuttelemaan Cinta 
karvakaveria sekä temppuilemaan liikuntara-
dalla. 

Viikoittain 10.8. asti tarjolla on erilaista mu-
kavaa ja monipuolista tekemistä sekä ohjattuja 
tuokioita eri teemojen mukaan. Samoin koulu-
laisille on kesäkuussa päiväleiritoimintaa. Tar-
kemman kesän viikko-ohjelman julkaisemme 
viikoittain leikkipuisto Ruoholahden Facebook- 
ja Instagram-sivuilla sekä ilmoitustaululla. 

Aamupäivisin kaikille avoimet ohjatut tuo-
kiot alkavat pääasiallisesti joko klo 10.00 tai 
10.30 ja iltapäivisin tuokio on klo 13.30. 

Ohjatun toiminnan lisäksi tarjolla on myös 
maksutonta kesäruokaa.  Kesäruokaa tarjoil-
laan 10.8. asti arkipäivisin klo 12 alle 16-vuoti-
aille lapsille. Ruokailussa lapsella tulee olla 
mukana omat ruokailuvälineet (syvä lautanen, 
muki ja lusikka). 

Kesäruoka on useimpina päivinä keittoa, jo-
ten sitä on hyvä täydentää voileivillä. Ruokalis-
tat ovat nähtävillä ilmoitustaululla, Facebookis-
sa, Instagram-sivuilla sekä internetissä muun 
muassa sivuilla www.hel. fi/kasvatuksen-ja-koulu-
tuksen-toimiala/leikkipuistojen-kesa. 

Tervetuloa mukaan toimintaan ja ihanaa 
kesää kaikille!

Puiston väki

Maksutonta 
kesäruokaa 
tarjolla koulujen 
alkuun asti

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

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

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI

JÄTKÄSAARI  RUOHOLAHTI
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MISSÄ
MUUSIKKO 
IKUISTAA
TANSSIA

Lue lisää: 
kaapelitehdas.fi/tapahtumat

—————

KAAPELIAUKIO 3, HELSINKI

KAAPELITEHDAS.FI

TAPAHTUMIA:
MERIKAAPELIHALLI
 > Vegemessut 17.-19.6.
 > Diamond Platnumz With Live Band 9.7.
 > Summer Sound Festival 22.7.
 > ARS22: Sun & Sea 10.-14.8., 17.-21.8., 24.-28.8.

TANSSIN TALO
 > Saiffa 10+2V -gaala 10.6.
 > Rock & Swing -tanssien SM-kilpailut 2022 11.6.
 > Flow Mo 20th Year Anniversary 11.6.
 > Rosas: Mystery Sonatas / For Rosa 15.-16.6.

VALSSAAMO
 > Elisa Daart: Borrowed Landscapes 26.6. asti

PURISTAMO
 > Suomen akvarellitaiteen yhdistys: Luovaa liikettä 23.6. asti

KAAPELITEHTAAN TAITEIDEN YÖ 18.8.

SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO
 > Agnès Varda – ensimmäinen elämäni 28.8. asti
 > Valokuvan paradokseja 28.8. asti

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 
 > Molotov Cocktail Happy Meal 14.8. asti
 > Makuasioita - näkökulmia ruoka- ja juomakulttuuriin  
 > Tiistaitarjotin ja perjantaipullo 

TEATTERIMUSEO
 > Syvää liikettä
 > Yleisö oli raivoissaan ihastuksesta! - Suomen 

Kansallisteatteri 150 vuotta 

HELSINKI-PÄIVÄ KAAPELIMUSEOISSA 12.6.

MUU HELSINKI NYKYTAIDEKESKUS
 > Oudon äärellä – mediataidetta lapsille 22.6. asti

DRAWING GALLERY D5
 > Sini Kallio: Feminist Killjoys 19.7. asti

KÄYTÄVÄGALLERIA
 > Ode Ilo: Binäärin muistolle 29.6. asti

STOA MARIAPASSIO
 > Marja Paasio: Valikoima 29.7. asti

MAAILMANKUULU 
NYKYTANSSIRYHMÄ 
ROSAS VIERAILEE 
TANSSIN TALOSSA
Tanssi, elävä barokkimusiikki ja taidokas valosuun-
nittelu kohtaavat belgialaiskoreografi Anne Teresa De 
Keersmaekerin uutuusteoksessa Mystery Sonatas / for 
Rosa. Esitys nähdään Tanssin talon suuressa Erkko-sa-
lissa 15.-16.6.2022 – lippuja saatavilla esityksiin.

Monumentaalisessa, vastarinnan teemaan kytkeytyvässä teok-
sessa barokkimusiikki ja nykytanssi hengittävät yhteen. Heinrich 
Ignaz Franz Biberin noin vuonna 1676 sävelletyt Mysteerisonaatit 
on harvoin esitetty barokkimusiikin helmi, joka kuullaan esityk-
sessä kokonaisuudessaan. Viulisti Amandine Beyrin johtama 
viisihenkinen Gli Incogniti -barokkiyhtye kuljettaa teoksessa 
kuusi nuorta huipputanssijaa sonaattien läpi. 

Musiikin ja liikkeen mysteeriin kytkeytyy eurooppalaisen 
esittävän taiteen kentällä merkittävää uraa tekevän, suoma-
laisen Minna Tiikkaisen taidokas lava- ja valosuunnittelu. 
Veistoksellinen valaistus, ääni ja tanssi muodostavat koko-
naistaideteoksen, joka avaa väylän De Keersmaekerin arvoi-
tukselliseen ja ristiriitaiseenkin koreografiseen maailmaan.

Vierailu avaa Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella toteutet-
tavan Tanssin talon kansainvälisten vierailujen sarjan. Esi-
tyssarja jatkuu Tanztheater Wuppertal Pina Bauschin vierai-
lulla marraskuussa 2022. Lyon Opera Ballet saapuu Tanssin 
taloon keväällä 2023. 

Rosas: Mystery Sonatas / for Rosa
Anne Teresa De Keersmaeker, Amandine Beyer / 
Rosas, Gli Incogniti
15.-16.6.2022 klo 19
Kesto n. 2 h 15 min (ei väliaikaa)
Tanssin talo, Erkko-sali
Liput: 48-29 €, www.tanssintalo.fi

Mystery Sonatas © Anne Van Aerschot

2.2.2022 Helsingin Ruoholahdessa ovensa avannut Tanssin 
talo on Suomen ensimmäinen tanssille omistettu esitys- ja 
tapahtumatila, joka tarjoaa näyttävät puitteet tanssin ja sir-
kuksen esittämiselle ja kokemiselle ympäri vuoden. Talossa 
on tarjolla sekä kotimaisia että kansainvälisiä tanssin ja esit-
tävän taiteen esityksiä.

Liity Tanssin talon ystäväksi, ja kuule ensimmäisenä Tanssin 
talon uutiset ja nauti erikoistarjouksista: 
www.tanssintalo.fi/info/uutiskirje.

HUIPPUVIERAILU 
KOREASTA – 
TERO SAARISEN 
SUURTEOKSEN 
SUOMEN ENSI-ILTA!
TSC tuo syyskaudella Tanssin taloon Korean kansal-
lisen tanssiryhmän vierailun. Aasian johtaviin ryhmiin 
lukeutuva NDCK esittää Erkko-salissa 22.-24.9.2022 
Tero Saariselta tilaamansa koreografian VORTEX. 
Vuonna 2014 Soulissa kantaesitetty ja huippusuo-
sioon ryhmän ohjelmistossa noussut teos nähdään 
nyt ensi kertaa Suomessa.

Koreografi Tero Saarinen on tunnettu teoksista, joissa elävän 
musiikin, visuaalisuuden ja liikkeen luoma elämys on enem-
män kuin osiensa summa. VORTEXissa kokonaisuuteen kie-
toutuu myös Korean historiallisen tanssiperinteen vaalijana 
tunnetun NDCK:n erityisosaamista, kuten tanssijoiden viuh-
kojen ja rumpujen käyttöä. Tero Saarinen oli ensimmäinen 
NDCK:n kanssa työskennellyt länsimainen koreografi.

Helsingissä idän ja lännen sekä menneisyyden ja nykyi-
syyden rajapinnan alkuvoimaista pyörrettä tulkitsee 21 valo-
voimaista tanssijaa ja shamanistisen vangitseva Be-being. 
Teoksen musiikin on säveltänyt korealaisen perinnemusiikin 
uudistajana tunnetun Be-beingin johtaja, Young-gyu Jang. 
Valosuunnittelu ja lavastus on Mikki Kuntun ja puvut Erika 
Turusen.

PARK Hyun-keun company: National Dance Company of Korea

Tero Saarisen koreografiaa tulkitsee 21 korealaistanssijaa ja 
viisi muusikkoa.

Vuonna 1962 perustetun NDCK:n ensimmäistä kertaa 
uudenlaisessa valossa esittänyt VORTEX on ollut valtava 
yleisö- ja arvostelumenestys. Teos on palautettu useita ker-
toja ohjelmistoon Soulissa, ja ryhmä on kiertänyt sillä myös 
muualla Aasiassa. Euroopassa VORTEX on nähty Cannesin 
maineikkaalla tanssifestivaalilla vuonna 2015. Ennen saa-
pumistaan Suomeen NDCK esittää teosta jälleen kerran 
kotikaupungissaan, Korean kansallisteatterin yli 1200-paik-
kaisessa Haeoreum Grand Theaterissa, 24.-26.6.2022.

Tero Saarinen Company on yksi Tanssin talon virallisista 
ohjelmakumppaneista. TSC tuo Erkko-saliin kolme sesonkia 
vuodessa: yhden syksyllä ja kaksi keväällä. Ryhmän Helsinkiin 
tuottamassa ohjelmistossa nähdään Tero Saarisen töiden 
lisäksi vierailevien koreografien teoksia sekä kansainvälisiä 
vierailuja. TSC:n avajaiskaudellaan maalis-huhtikuussa 2022 
tuottama klassikon ja kantaesityksen yhdistelmäilta Hz | 
HUNT sai kriitikoilta huippuarviot ja saavutti 4000 katsojaa. 

Tero Saarinen: 
VORTEX
NDCK ja Be-being (Etelä-Korea) 
22.-24.9.2022
Tanssin talo, Erkko-Sali
Liput ja lisätiedot: terosaarinen.com
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