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Lehdessä muun muassa:
• Jätkäsaaren tulevat palvelut esittelyssä s. 6
• Baana yhdistää Jätkäsaaren Ruoholahteen s. 7
• Helsinki-päivän ohjelmaa s. 10

Tervetuloa!

Ota avuksesi Kotiapu-Koralli
Lauttasaaressa kotiapu on lähellä! Kotiapu-Korallin osaavat
ja luotettavat työntekijät hoitavat kotisi kuntoon ammattitaidolla - ja kotitalousvähennyksin ( www.vero.fi).
Lisäksi saat meiltä ainutlaatuisen työtakuun: jos et ole
tyytyväinen palveluumme, asia korjataan veloituksetta!

Kotiapu-Koralli hoitaa puolestasi
• Siivoukset: viikko-, kausi- ja muuttosiivoukset.
• Muut kotityöt: ikkunoiden pesu, tiskaus, vaatehuolto,
kukkien hoito, kaupassa käynnit.
• Kodin korjaus- ja asennustyöt Vantaan Raktek Oy:n
ammattilaisten tekeminä (www.vantaanraktek.fi).
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Kotiapu-Koralli

Puh. 09-2289 0502
Fax 09 -2289 0503
koralli@kolumbus.fi
www.kotiapukoralli.fi
Gyldenintie 3
00200 Helsinki
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”Kaikkein paras koulupäivä”
...sanoivat Ruoholahden ala-asteen oppilaat, kun lauantaina 21.4.
koululla vietettiin liikennekoulutuspäivää.

Pääkirjoitus

K

asvoja kiristää ja kirveltää.
Kulmakarvoista valahti hikitippa silmään, sekin kirvelee. Silmiä avatessa kirkas
valo kirvelee. Selkäpiitä pitkin valuu toinen hikipisara. En tiedä kuinka
mones tuhannes. Paita ja shortsit ovat kosteita. Vatsaläskipoimujen alla on ihan märkää. Kasvoja kiristää, iho haisee palvikinkulta. Kyllä on loistavaa, että on kesä ja saa
istua auringossa.
Näin se kesä tuli. Kansikuvan tuomi on puhkeamassa kukkaan Jätkäsaaressa. Vielä viikko sitten puiden vihreä oli kukintoja. Kaikkialla ympärillä pärskittiin allergiaa. Nyt
vihreä on lehtiä. Nyt olisi taas aika sanoa:
STOP – PELI SEIS. Luonto on neitseellisyydessään parhaimmillaan. Pysäytetään tämä tähän. Painetaan play-näppäintä vasta
kolmen viikon päästä. Nautitaan alkukesän
parhaista hetkistä.
Baana vihitään käyttöön Helsinki-päivänä.
Oli taas huippumielenkiintoista saada perehtyä uuteen asiaan. Siitä tulee hieno. Runsas
kilometri kävelyä kivassa ympäristössä ja
olet Kiasmalla tai Musiikkitalolla tai eduskuntatalolla tai rautatieasemalla. Ruoholahti
on elävä osa Helsingin keskustaa. Voiko kukaan väittää toisin.
Porkkalankatu 11-13 -kiinteistö on nyt tyhjä. Viimeisetkin nokialaiset ovat muuttaneet
ulos. Vakuutusyhtiö Varma kauppaa tiloja
tuleville ruoholahtelaisille. Monet neuvottelut ovat varmasti kesken. Keskeneräisistä asioista ei vielä puhuta. Vielä emme tiedä, mitä yrityksiä on tulossa naapuriin. On
kuitenkin jotakuinkin varmaa, että talo täyt-
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tyy ennen pitkää. Ruoholahti on näet hyvin
suosittu toimistotilan sijaintikohde. Ei vähiten loistavien liikenneyhteyksiensä tähden.
Tänne on moni yritys halukas sijoittumaan.
Pian alkaa neonkylttejä nousta talon seinään.
Ruoholahden Sanomat jää tämän numeron
myötä kesätauolle. Seuraavan kerran lehti
on jakelussa lauantaina 25.8. Kesän aikana
moni asia on Jätkäsaaressa edennyt. Ensimmäiset asukkaat ovat muuttaneet Saukonpaateen. HOASin taloon Välimerenkadulle
ollaan silloin kantamassa ensimmäisiä opiskelijaboksien huonekaluja. Länsiterminaalin
ja Laivapojankadun väliin jäävän alueen rakennukset alkavat kaikki olla harjakorkeudessaan. Maisema on hyvin erilainen.
Kesään kuuluu meidän perheessä tänäkin
vuonna kolme kovaa ässää. Somero, Saarenmaa ja Sturku. Lempipaikkojani ihan kaikki.
Viettäkää tekin kaikki rentouttava ja tapahtumarikas kesä. Huilatkaa ja antakaa auringon lämmittää. Palataan asiaan syksyn uhkaavasti lähestyessä.

Oikein
ihanaa
kesää!

Eero Sauramäki, Liikenneturvallisuusyhdistyksen Setä Sininen opetti joukkoliikenteen sääntöjä, eli mistä ovesta mennään bussiin ja mistä poistutaan, miten
pysäkillä viitataan ja paljon muuta.
Ajatus liikennesääntöjen ja -turvallisuuden opet
tamisesta koululaisille sai alkunsa Autoalan Keskusliiton entisen toimitusjohtajan Pentti Rantalan aloitteesta. Mopoilijoiden ja mopoautoilijoiden
henkilövahingot ovat kasvaneet koko 2000-luvun
ajan. Loukkaantumisia tilastoidaan vuosittain yli
tuhat, joista kuolemantapauksia kymmenkunta.
Nuorisolle olisi jaettava tietoa ja ohjeita liikenteestä.

teen liittyvä materiaali ja osaavat henkilöt. Ruoholahden ala-asteen rehtori Laila Nieminen antoi
tilat ja julisti lauantain koulupäiväksi.

Helsinki City West Rotaryklubi tarttui aiheeseen ja sai mukaan Autoliiton, Liikenneturvan,
Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen, Rescue Unitin, Autovahinkokeskuksen, Poliisin, Opelin ja Op Pohjolan sekä juontajaksi Esko Riihelän.

Koulun pihalla saattoi istua poliisin moottoripyörän satulaan, kokeilla miten carting -auto toimii,
testata itsensä turvaportissa ja kummastella kolaroitunutta mopoautoa. Ja jotta koulupäivä eroaisi
oikein kunnolla tavanomaisesta, Rudi Rok ja Bazic Culture antoivat musiikin kuulua.

Rotareiden iskujoukko, johon kuuluivat Pentti Rantala, Irene Muurinen ja Sakari Pihlaja, ideoi tilaisuutta puoli vuotta. Niinpä koulun tiloissa olivat
koulutuspäivänä lähes kaikki liikenneturvallisuu-

Sirkku Uusitalo

Luokkahuoneissa jaettiin 15 minuutin pituisia tietoiskuja pyöräilystä, turvavyön käytöstä, joukkoliikennekäyttäytymisestä ja ensiavusta. Jotta oppi
jäisi parhaiten mieleen, tietoiskut olivat kilpailuna, josta hyvässä lykyssä pääsi palkinnoille.

Peter Stormbom

5/2012 26.5.2012

Rudi Rokin vauhdikas esitys toi koulupäivään juhlan tuntua.
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Tallinkilla

sujuvasti Tallinnaan Länsisatamasta
Baltic Princess

Viron suosio lähilomakohteena ei
osoita laantumisen merkkejä; viime
vuonna eteläiseen naapuriimme
matkusti yli 10 miljoonaa
matkustajaa.
Tallink tarjoaa lomaelämyksiä risteilyistä rantalomiin aivan tässä lähellä. Jätkäsaaren Länsisatamasta pääsee Tallinnaan Tallinkin Baltic Princessin uivalla viihdekeskuksella tai pikalaivoilla
kahdessa tunnissa jopa kuudesti päivässä.

Tallink Shuttle -laivoilla nautit suuren laivan monipuolisista palveluista, mutta matkustat nopeasti
ja luotettavasti säässä kuin säässä. Laivat kulkevat
Länsisataman ja Tallinnan väliä päivittäin, kahdessa tunnissa ja jopa kuudesti päivässä.
Nopeasta matkasta huolimatta ehdit nauttia suuren laivan tunnelmasta. Merimatkalla voi aterioida à la carte ja buffet –ravintoloissa, pizzeriassa
tai hampurilaispaikassa. Matkalla voi tehdä merihintaisia ostoksia laivan kaupoista. Ylellisyyttä etsivän kannattaa matkustaa Business Loungen
omassa rauhassa, jossa langaton internet-yhteys,

ruoka- ja juomatarjoilu sekä päivän lehdet sisältyvät lipun hintaan.
Baltic Princessin 22-tunnin risteily Tallinnaan on
kesän virkistävin lyhytloma. Laivalla on saman
katon alla huippuviihdettä, monipuolisia ravintoloita ja hyvät ostosmahdollisuudet. Tallinnassa
ehtii hyvin piipahtaa maissa neljän tunnin ajan ja
suunnata vaikkapa ostoksille tai eläintarhaan.
Kesällä Baltic Princess lastataan erilaisilla lasten ja nuorten aktiviteeteillä. Laivan kokousosasto muuttuu lasten valtakunnaksi, Summer Cen-

ter –leikkimaailmaksi. Matkalla voit tavata myös
Muumin ja Kidz Club –ohjelmiston aktivaattorit jotka pitävät huolen lapsimatkustajien viihtyvyydestä. Kesälomien ajan laivalla esitetään
kaksi mukaansatempaavaa perheshow’ta. Lollipop-show on hauska ja värikäs ilottelu, jossa on
mukaansatempaava musiikki. Lasten olympialaiset on puolestaan leikkisä ja interaktiivinen show,
jossa suosikkisatuhahmot osallistuvat olympialaisiin. Lapset voivat osallistua lajeihin ja tavoitella
kirkkainta mitalia ja korkeinta palkintopallia.
www.tallink.fi

Risteilytunnelmaa...

SuperStar ja Star.

Kohdevinkkejä Tallinnaan
TV-torni:
Uudelleen avattu Tallinnan TV-torni on samalla
sekä näköalatorni että museo. Interaktiivinen näyttely kertoo virolaisten maailmanlaajuisesti mer
kittävistä saavutuksista.

Kalamajan alue:
Vanha työläiskaupunginosa, jossa on viehättäviä
puutaloja ja niiden kontrastina teollisia rakennuksia, joista osaan on perustettu omaleimaisia kahviloita ja kauppoja.

Lentosatama:
Kalamajan alueella sijaitsee Pohjois-Euroopan ainutlaatuisin ja modernein merimuseo. 1900-luvun

alussa rakennettu vesitasojen hangaari on saanut
uuden ulkonäön ja sisällön.

Kadriorgin puiston 		
japanilainen puutarha:
Japanilaisarkkitehti Mao Sonen suunnittelemassa
puutarhassa kukkivat kesällä alppiruusut ja kurjenmiekat.

Baltika-kortteli:
Virolaisten vaatebrändien Muotikatu, jonka varrelta löydät mm. Ivo Nikkolon, Montonin, Mosaicin ja Baltmanin tuotteita.
www.tourism.tallinn.ee/fin

Risteilylle Ruotsiin
Silja Line tarjoaa leppoisia lähilomia Skandinavian hienoissa maisemissa. Ruotsin risteilyllä ehdit nauttia kaksi erilaista iltaa uivan viihde-, ravintola- ja ostoskeskuksen tarjoamista elämyksistä matkalla
meren yli. Meren takana odottavat Ruotsin kuninkaalliset lomamaisemat. Laivat lähtevät Helsingissä
Olympiaterminaalista Eteläsatamasta.
Siljalla lapset ja nuoret ovat kunniavieraiden asemassa erityisesti kesällä. Helsingin-linjan Silja Serenaden ja Silja Symphonyn perheshow’ssa seikkailevat vuorotellen Robin Hoodin ja Viidakkokirjan sankarit. Laivojen kokousosastot muutetaan Summer Center –leikkimaailmoiksi. Kidz Club –lastenohjelma
viihdyttää perheen pienimpiä ja nuorille on tarjolla vauhdikasta ohjelmaa Silja Go!:n parissa.
www.silja.fi
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Tallink Siljan pääkonttori Jätkäsaaressa
laivaliikenteen ytimessä

T

allink Siljan pääkonttori sijaitsee uudessa
toimistorakennuksessa Helsingin Jätkäsaaressa Tyynenmerenkadulla, aivan Länsisataman matkustajaterminaalin läheisyydessä. Muuton myötä Tallink Siljan pääkonttoritoiminnot ja
puhelinmyyntitoiminnot Pasilasta saatiin saman
katon alle.
Tallink Siljan lipunmyynti tapahtuu pääkaupunkiseudulla edelleen Erottajan Myyntipisteessä sekä
Olympia- ja Länsiterminaaleissa.
Rakennuksen ulkopinnoite on pääosin lasia, mutta
Tallink Silja Oy lyhyesti
ulospäin rakennus näyttää tiilitalolta. Konttorissa
on sekä avokonttoripaikkoja että erillisiä työhuo- • Tallink Silja Oy on osa AS Tallink Gruppia.
neita. Avotiloissa on kiinnitetty erityistä huomio- • Tallink Silja Oy liikennöi Suomesta
ta äänieristykseen ja akustiikkaan. Yleisilme on Tallink-brändin alla Helsingistä Tallinnaan ja
vaalea, ja sisustuksessa on käytetty paljon vaale- Silja-brändin alla Helsingistä ja Turusta
aa puuta ja värejä.
Ahvenanmaan kautta Tukholmaan.
• Tallink Silja Oy toimii Helsingissä, Turussa,
Pacific-taloksi nimetyn toimistotalon on toteut- Tampereella ja tytäryhtiö Sally Ab Maariantanut rakennusosakeyhtiö Hartela. Rakennuksen haminassa.
suunnittelutyöstä vastasi arkkitehtitoimisto Helin • Yritys työllistää maalla noin 500 ja merellä
& Co ja huonekalutoimituksesta virolainen Retlar. noin 1000 henkilöä.
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Ruoholahden
leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

A

Kesäinen tervehdys
leikkipuistosta!

urinko paistaa joka päivä kirkkaammin ja kesä on jo aivan ovella! Kesäloman odotusta on ilmassa myös
Nuorisotalollamme. Tuttuun tapaan
nutalla voi askarrella, koota palapelejä, pelata konsolipelejä, biljardia, pingistä, lautapelejä yms. Olet tervetullut myös tapaamaan
kavereita, kuuntelemaan musiikkia tai surffailemaan netissä, aina kun aurinko menee pilveen tai
sadepäivä yllättää.

K

oulut ovat pian loppumassa ja kesätoiminta
on pääsemässä alkamaan. Kesällä puisto on
avoinna kesäkuussa 4.6.-29.6.sekä elokuussa 30.7.-13.8. kello 9.00-16.00, heinäkuun puisto
on kiinni. Koko kesän auki olevia lähileikkipuistoja ovat lp Lahnalahti (Lauttasaarentie 40-42,
050 306 2041), lp Seppä (Sepänkatu 2, 040 334
4179) ja lp Taivallahti (Pohjois-Hesperiankatu
22, 050 402 6014). Näissä jokaisessa puistossa on
tarjolla maksuton kesäruoka kello 12 arkipäivisin
alle 16-vuotiaille lapsille. Ruokailussa lapsella tu-

Tavallinen talotoiminta jatkuu toukokuun loppuun pe 1.6. saakka mutta nuta on auki vielä koko kesäkuun Koralli Summer Jamin merkeissä!
4.6. – 29.6. olemme auki 9-18 -vuotiaille nuorille
ma - pe klo 11–17. Kesä on jaettu neljään teemaviikkoon ja joka päivätalolla on erityisohjelmaa.
Vietämme kesäkuuta musiikin, urheilun, pelaamisen ja kahvilan merkeissä. Alta löytyy tarkempi
lista kesätekemisistämme. Tervetuloa!

Koralli Summer Jam 		
- kesäkahvila 4.6.-29.6.
SUMMER JAM SOUNDS 4.-8.6.
- Kesäkahvilan lisäksi DJ päivittäin soittamassa musiikkia. Lisäksi joka päivä kello 15-16 live
-esityksiä päivän teeman mukaan. Tiistaina Blues
Brothers -tunnelmaa, keskiviikkona tarjolla ilmainen rumputyöpaja, torstaina Aloharytmejä ja perjantaina talolla raikuu Hip Hop.
SUMMER JAM SPORTS 11.-15.6.
- Avajaisissa 11.6. musiikin lomassa pelataan fudista, voit kokeilla fudisrataa ja tarjolla freestylenäytös.Viikon aikana järjestetään jalkapalloturnauksia ja kilpailuja. Kesäkahvion antimien lisäksi
voit ostaa halvalla makkaraa ja mehua. Päivittäiset turnaukset ja ulkopelit pelataan kello 14-17.
Varaudu pelamaan myös sadefudista.
- EM-kisat sekä muut jalkapalloon liittyvät videot
katsomme kiinnostuksen mukaan videotykiltä iltaisin. Kysy tarkempaa iltaohjelmaa nuorisotalolta.
- Keskiviikkona 13.6. on mahdollisuus tulla kokeilemaan cheerleadingin saloja. Ohjaaja on paikalla opastamassa kello 12–15.

lee olla mukana omat ruokailuvälineet (lautanen,
muki ja lusikka). Ruokajuomana on vesi. Kesäruoka on useimpina päivinä keittoa, joten sitä on
hyvä täydentää voileivillä. Ruokalistat ovat nähtävillä puistoissa ja Internetissä.
Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston ohjaajat

Tulevia tapahtumia puistossa:

SUMMER JAM GAME STATION 18. -21.6.
- Sukella konsolipelien maailmaan, nuorisotalolla on tarjolla erilaisia konsolipelejä sekä päivittäisiä turnauksia. Pelaamme myös kiinnostuksen
mukaan pingistä, biljardia, lautapelejä sekä ulkopelejä; valmistaudu siis vaikkapa mölkkykisaan.
Päivittäisen leffailtapäivän kunniaksi voit ostaa
kahviostamme popcornia, karkkia ja limua.
SUMMER JAM SWEET & SALTY 25.-29.6.
- Leppoisaa kesämeininkiä kahvilan yhteydessä
yhdessä oleillen ja pelaillen nuorisotalon sisä- sekä ulkotiloissa. Perjantaina 29.6. toiminta päättyy
kello 15.
Mirella

• Maanantaina 28.5.puisto on kiinni klo 10.00- 12.00 kesäsuunnittelun vuoksi.
• Perjantaina 1.6.puisto on kiinni klo 10.00- 12.00 ohjaajien työyhteisökokouksen vuoksi.
• Maanantaista 4.6.2012 lähtien siirrymme kesäaikaan.
• Kesäruokailu Ruoholahden leikkipuistossa on 4.6.- 29.6. klo 12.
• Torstaina 7.6. klo 10.00-11.30 kauneusaamupäivä. Tällöin on mahdollisuus ripsien ja kulmien
värjäykseen. Pelkät ripset tai kulmat ovat 5 e, molemmat yhteensä 7e.
Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Perjantaina 8.6.klo 10.00-11.00 on vauvahierontaa. Mukaan mahtuu 7 vanhempi-lapsiparia.
Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Keskiviikkona 13.6.klo 10.30- 12.00 liikennepäivä.
• Perjantaina 15.6.2012 klo 10.00 -11.00 vauvojen tutustuminen värien maailmaan.
Mukaan mahtuu 5 vanhempi-lapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Maanantaina 18.6. klo 10.30 -11.15 vauva-äiti-jumppa. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia.
Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
Muusta kesäohjelmasta ilmoitamme kesäkuun alussa Internet- sivuillamme sekä leikkipuiston ilmoitustauluilla. Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178.
Tiedustelisimme samalla onko kenelläkään lahjoittaa puistoon koronakeppejä, sillä olemme saaneet koronapelin nappuloineen. Pelikepit vain puuttuvat.

MEILTÄ TEILLE...
Kesä tulee!
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Moottoripyöräkurssi,
hinta 825 euroa korotettuna
henkilöautokortista.
Kysy seuraavaa kurssia.
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TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

teekkarienautokoulu@welho.com
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Kevätterveiset
Kappelilta!

”J

o joutui armas aika ja suvi suloinen.
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu
elohon.” Suvivirsi 571 kaikuu pian taas joka paikassa julistaen alkavaa kesää, Jumalan luomistyötä ja hyvyyttä. Meidän on hyvä muistaa sen sanoma, iloita kauniista luomakunnastamme ja kiittää
Herraa lahjoistaan.
Kesä tuo purjelaivat lipumaan Suomenlahdelle,
meren välkehtimään auringossa ja ihmiset terasseille ja pihoille. Kappelilla kiitämme aktiivisesta
kevätkaudesta kaikkia seurakuntalaisia ja yhteistyökumppaneitamme ja hiljennymme kesätauolle Kesäillan kerhoa, leirejä ja retkiä, diakoniavastaanottoa ja diakoniakahvilaa lukuun ottamatta.
Kesäillan kerho kokoontuu joka keskiviikko 6.6.
alkaen kello 18 aiheenaan pyhät miehet ja naiset.
Kahvila on auki tiistaisin kello 14-16 kesäkuun
loppuun asti.
Kesä on ehdottomasti myös oivaa leireilyaikaa.
Kouluikäiset kutsunkin mukaani luontoon telttailemaan! Luvassa on kahden yön telttaleiri Korpi-

rauhassa, Siuntiossa, juhannuksen jälkeen maanantaista keskiviikkoon eli 25.–27.6.2012. Leiri
on tarkoitettu 6-13-vuotiaille ja se maksaa 35 euroa.
Leirille kuljemme yhdessä bussilla, majoitumme
seurakunnan teltoissa, melomme, uimme, vietämme iltanuotioita makkaroiden ja lettujen merkeissä, tutkimme luontoa jäniksen jäljillä, pelailemme, laulelemme, askartelemme ja teemme paljon
muuta mukavaa.
Elokuun alussa 10.8. lähdemme seurakunnan yhteiselle päiväretkelle Vivamon raamattukylään.
Vivamo on elämys kaikille aisteille! Raamatun
ikiaikaiset kertomukset heräävät eloon draaman,
musiikin, tanssin ja nukketeatterin keinoin. Ohjelmassa tällä kertaa kuningas Salomo ja Tuhlaajapoika. Ohjelma sopii kaikenikäisille.
Ilmoittautua voi yksin, kaverin kanssa tai vaikkapa koko perheen kera. Alle kouluikäiset vain aikuisen seurassa. Retken hinta 25 euroa aikuisilta
ja 10 euroa yli 3-vuotiaalta lapselta sisältäen matkat, päiväpassin ja lounaan.

Ruoholahden
kappelin
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Leireilemään pääsee myös koko perheen tai vaikkapa mummin tai kummin kanssa Korpirauhan
leirikeskukseen elokuun lopussa 24.–26.8.2012.
Perheleiri on rentoa yhdessä oloa ja sinne on tervetulleita kaikenlaiset leiriperheet. Perheleirillä
ruoka tulee valmiiseen pöytään ja joku muu hoitaa tiskin ja siivouksen!

tä. Lisätietoja leireistä ja muusta toiminnasta löytyy helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko ja sieltä
kouluikäiset. Siunattua kesäaikaa ja tervetuloa
mukaan toimintaan!

Arjen askareista kaukana on helppo keskittyä yhdessä tekemiseen ja olemiseen. Ohjelmaa riittää ja
siitä saa valita mieleisensä. Majoitus tapahtuu neljän hengen huoneissa, isommille porukoille varataan kaksi huonetta tai lisäpatja lattialle. Leirimaksu aikuisilta on 60 euroa ja yli kouluikäisiltä
lapsilta 40 euroa. Pienemmät maksutta.
Kaikille leireille ja retkille ilmoittaudutaan netin
kautta tai sen puutteessa soittamalla. Tukea maksuihin voi tarvittaessa hakea diakoniatyöntekijäl-

Susan Louhema
nuorisotyönohjaaja,
kouluikäiset

Selkämerenkadun pro Clip sai uudet yrittäjät
Selkämerenkadun sillan pielessä
Jätkäsaaren puolella on aina ollut
parturi-kampaamo pro Clip. Entinen
yrittäjä Pirjo Starck luopui sen
suuremmitta seremonioitta
liikkeestään ja paikalla toimivat
nyt uudet yrittäjät.
Sirpa Marjanen ja Meme Forsstedt ovat tehneet
kunnollisen kasvojen kohotuksen liikkeeseen. Uusi tyyli on valoisa ja hienostunut. Paljon valkoista, hieman mustaa ja ikkunoista loistavat näkymät
kanavalle ja sen kauniille istutuksille. Tässä vaiheessa vuotta näkymä on parhaimmillaan.
Sanon uusia yrittäjiä tässä tarinassa tytöiksi, mutta haluan korostaa, että tarkoitus ei missään tapauksessa ole loukata tai vähätellä. Työt olivat yksinkertaisesti niin nuoren ja raikkaan oloisia, että
tyttöjähän he vanhan sedän silmissä ovat. Olen
aiemminkin sanonut ja sanon taas kunnioittavani korkeasti nuoria, jotka nykyaikana, taloudellisen tilanteen ollessa lievästi sanoen epävarma, uskaltavat lähteä yrittäjyyden tietä taivaltamaan. Se
osoittaa todellista uskoa omaan ammattitaitoon ja
halua sitoutua työnsä tekemiseen kokonaisvaltaisesti. Me vanhemmat kollegat sen tiedämme, yrittäjyys on vaikea laji.

Riippumattomuus 		
syynä uuden alkamiseen
Kumpikin tytöistä on ollut alalla yli 15 vuotta,
viimeksi samassa paikassa Haukilahdessa. Aina
he kuitenkin ovat olleet toisen palveluksessa. Nyt
tuli halu ryhtyä riippumattomaksi ja testata mihin
siivet kantavat.
- Etsimme mukavaa liiketilaa ja nähtyämme ilmoituksen tästä ja varsinkin nähtyämme paikan,

Sirpa Marjanen
(vas.) ja
Meme Forsstedt.

olimme kerralla myytyjä, Sirpa sanoo.
- Emme ollenkaan
tunteneet Ruoholahtea ja mielikuva oli suttuinen.
Paikan päälle tulo muutti kerralla
kaiken. Nyt, kun
remontti on tehty ja
kesä on alullaan,
paikan viehätys
korostuu entisestään.
Tämä on huippuhieno liikkeen paikka.

Vankka ammattitaito antaa
uskoa tulevaan
- Me tarjoamme palveluja sekä naisille että miehille. Olemme
siis parturi-kampaamo. Hyvä peruskoulutus ja vuosien kokemus antavat varmuutta
ja toivotammekin
kaikki omat vanhat
asiakkaamme sekä
pro Clipissä aiemmin käyneet tervetulleiksi.
Meillä jokainen asiakas on yksilö, jolla on omat
henkilökohtaiset halunsa ja toiveensa hiusmuotoilunkin suhteen. Lupaamme paneutua jokaiseen
perusteellisesti ja pyrkiä löytämään työlle asiakasta tyydyttävän lopputuloksen.

Muutamia erikoisuuksia
on tarjolla
Lehti kysyy aina jokaiselta yrittäjältä, josta juttua tehdään: mikä on se erikoisuus, joka erottaa
sinut muista? Tähän tytöt vastasivat olevansa itse se ero.
- Olemme aurinkoisia ja uutteria, teemme työmme
hyvin ja joustamme asiakkaiden toiveiden mukaan.
Olemme auki sopimuksen mukaan, myös lauantaisin. Meille voi tehdä ajanvarauksen myös netissä
osoitteessa www.proclip.fi.
Meme on kotoisin Pohjanmaalta ja syntyjään ruot
sinkielinen. Alla svenska talande kunder är alltså
också hjärtligt välkomna.
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Toimittajan tehdessä lähtöä Sirpa huikkaa:
- Pyydämme kaikkia hiusten pidennyksistä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.
Tarjoamme tuotteen, jota ei liimata eikä kiinnitetä metallikiinnikkeillä. Se on helposti kiinnitettävissä ja irrotettavissa ja sitä voi käyttää jopa viisi kertaa
uudestaan. Kerromme mielellään lisää!

Parturi-kampaamo pro Clip
Selkämerenkatu 10
puh 09 685 6510
www.proclip.fi
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Jätkäsaarelaisille
kattavasti julkisia palveluita
Jätkäsaareen
Jätkäsaaren ensimmäinen uusi päiväkoti valmistuu
jo tänä
vuonna Saukonpaateen. Tulevina vuosina päiväkotien
suunnitellut
ja muiden julkisten palveluiden määrä kasvaa alueen
asukasmäärän kohotessa. Lopputilanteessapalvelut
Jätkäsaarelaisia
palvelevat kattavat peruspalvelut.
1. Saukonpaadenrantaan.
Koulu
Ensimmäinen päiväkoti, 42-paikkainen Saukko, valmistuu
Se
aloittaa toimintansa syksyllä 2012. Seuraavaksi valmistuu 63-paikkainen päiväkoti Jaala,
2. kesällä
Päiväkoti
joka aloittaa toimintansa osoitteessa Suezinkatu 7 näillä näkymin
2014. Jätkäsaaren päiväkotien lopullinen määrä ja aikataulutus määritellään alueellisen väestöen3.
Lastentalo
nusteen pohjalta. Päiväkodit sijoittuvat enimmäkseen asuinrakennusten
kivijalkoihin.
Niiden pihat rakennetaan alueen suurten puistojen yhteyteen.
4.

Keskuskortteli ja

Jätkäsaareen rakennetaan nykyisten suunnitelmien mukaan kaksi peruskoulua sekä
palvelukorttelit
kaksi lastentaloa. Lastentaloissa toimivat esiopetus sekä peruskoulun kaksi ensimmäistä luokkaa. Oppilaitokset ja lastentalot sijoittuvat Liikuntapuiston läheisyyteen
5.
Bunkkeri
sekä Saukonlaiturin alueelle.

Jätkäsaareen suunnitellut palvelut:
6.
Matkustajasatama
Jätkäsaarelaisten terveyspalvelut tulevat sijoittumaan Marian sairaala-alueelle raken1. Koulu,
nettavalle keskusterveysasemalle, jonka rakentaminen alkaa arviolta 2017. Tällöin se oli2. Päiväkoti,
7.
Liikuntapuisto
si käytössä vuonna 2019. Toistaiseksi Jätkäsaaren asukkaiden terveyspalvelut sijaitse3. Lastentalo,
vat ensisijaisesti Viiskulman terveysasemalla.
8.
Pienvenesatama 4. Keskuskortteli ja
Liikunta- ja virkistyspaikkoja unohtamatta
9.
Asukaspuisto palvelukorttelit,
Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentaminen alkanee aikaisintaan vuonna 2015. Liikun5. Bunkkeri,
tapuiston suunnitelmat eivät ole vielä valmiit, mutta sinne
sijoittumaan mm.
6. Matkusta10. tuleeHuutokonttori
palloilukenttiä sekä viher- ja virkistysalueita. Toteutuessaan myös Bunkkeri täydenjasatama,
(infokeskus ja
tää liikuntapuistoa liikuntapaikkojen tarjonnassa.
7. Liikuntapuisto,
pelastuslaitos)
Jätkäsaaren rannat on varattu satama-aluetta lukuun ottamatta kaupunkilaisten
käyttöön.
8. PienveneJätkäsaari yhdistetään osaksi Helsinginniemeä kiertävää kevyen liikenteen rantareittiä.
satama,
Lisäksi Jätkäsaareen rakennetaan kolme pientä purjevenesatamaa sekä paikkoja mootto- 9. Asukaspuisto
riveneille. Ensimmäinen pienvenesatama valmistuu Saukonpaateen.
10. Huutokonttori
(infokeskus
Max Takala, projekti-insinööri, DI
ja pelastusLänsisataman aluerakentamisprojekti
laitos)

Siistein työmaa -kilpailu, Jätkäsaari
HKR

ja Jätkäsaaren logistiikkaoperaattori järjestävät 1.3.-31.5. Jätkäsaaren
Talonrakennusurakoitsijoille Siistein Työmaa -kilpailun, jonka tavoite on kehittää aluerakentamista ja kannustaa työmaita etsimään tapoja parantaa oman työmaansa ja alueen yhteisen toiminnan
laatua.

kuuluu useampi kohde samassa korttelissa. Kilpailun arvioitsijana toimii 4 hengen raati, jonka
jäsenet edustavat rakennusvirastoa, Taskea, Ruoholahden Sanomia ja logistiikkaoperaattoria. Palkinnot jaetaan Helsinki -päivänä 12.6. kello 12 Huutokonttorilla. Vastaava kilpailu järjestetään myös
Kalasatamassa kesän ja syksyn 2012 aikana.

Kilpailuun osallistuu 10 hanketta, joista osaan
Vladimir Pohtokari

Jätkäsaaren yhtenäiset työmaa-aidat
ovat osa siistiä työmaakokonaisuutta.

Siistein työmaa –kilpailuohjelma
KOHDE		

Jätkäsaaren talonrakennuskohteet

TAVOITE 		
		

Kehittää aluerakentamista ja kannustaa työmaita etsimään tapoja parantaa oman 		
työmaansa ja alueen yhteisen toiminnan laatua

PALKINTO
		
		

4 kpl matkalahjakortteja jaettavaksi seuraavasti:
Vastaava mestari, Työ-/projektipäällikkö, Työmaa-insinööri (työmaalogistiikka), 		
Työturvallisuusvastaava

AIKA		

1.3.2012-31.5.2012. Voittaja julkaistaan 12.6.2012

RAATI
		
		

Valinnan suorittaa raati seuraavalla kokoonpanolla:
puheenjohtaja Pekka Mukkala, HKR KPO, sihteeri Olli Linnossuo, Ahma insinöörit Oy
jäsenet Outi Säntti, Taske, Peter Stormbom, Ruoholahden Sanomat

VALINTAKRITEERIT
1. TYÖMAATARKASTUKSET (40%)				
max 40 p.
		
• Logistiikkaoperaattorin työmaatarkastusmittarin 					
		
tulosten keskiarvo kilpailun ajalta
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2. KOHTEEN VAATIVUUS JA SIJAINTI (20%)			
		
• laajuus
		
• tekniset ratkaisut
		
• liikenteellinen sijainti
		
• ympäristö

max 20 p.

3. LOGISTIIKKASUUNNITELMA (20%)				
		
• laatu
		
• toimitus ajoissa

max 20 p.

4. YHTEISTYÖKYKY (20%)					
		
• aktiivisuus, oma-aloitteisuus
		
• kehitystyö

max 20 p.

					

max 100 p.
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Pisteet yhteensä 		
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Rampit johtavat katutasoon.

Loci maisema-arkkitehdit Oy/Mikael Saurén

Yksi junavaunu on petanque-kenttä.

Loci maisema-arkkitehdit Oy/Mikael Saurén

Baana ei ole vain kulkuväylä,

vaan myös oleskelutila

>

Loci maisema-arkkitehdit Oy/Mikael Saurén

Satamaan johtava junarata on purettu ja vanhaan ratakuiluun on rakennettu Ruoholahden ja
Jätkäsaaren Töölönlahden alueeseen yhdistävä jalankulun ja pyöräilyn väylä. Baana on viittä vailla valmis ja avataan virallisesti
käyttöön Helsinki-päivänä 12.6.

R

atakuilut ovat perinteisesti synkkiä ja
luotaantyöntäviä paikkoja. Länsisatamaan vievä rata jäi tarpeettomaksi sataman siirryttyä Vuosaareen. Kaupunki
päätti kunnostaa satamaratakuilun kaksi arvokasta kaupungin kehityskohdetta yhdistäväksi jalankulun ja pyöräilyn väyläksi. Uusi rakennelma sai
nimekseen Baana.

Tavoitteena kulkuväylän 		
lisäksi viihtyisä oleskelualue

helsingin kaupungin rakennusvirasto

- Rakennusviraston tavoitteena on ollut rakentaa
toimiva ja turvallinen väylä liikkua ja lisäksi tarjota virikkeellinen ympäristö ja hyvät yhteydet
katutasoon, sanoo viraston investointitoimiston
projektinjohtaja Kaija Laine.
- Olemme halunneet säilyttää ratakuilun historian
ja sen vanhan, ”krouvin” ympäristön.
Ympäristörakentamisessa kuilun muureissa ja pin
noissa on käytetty paljon luonnonkiveä, mm. vanhoja rata-alueen paasikiviä. Kalliopinnat on puhdistettu
ja paikoin lujitettu. Kokonaisuus on kuitenkin suunniteltu kaupunkikuvallisesti nykyaikaiseksi. Valittu tumma värimaailma noudattaa vanhaa rautatiemiljöötä. Alue on asfaltoitu ja jalankululle varattu
osa väriltään tummanharmaata, pyöräilylle tarkoitetut kaistat ovat punaruskeita. Kulkureittejä rajaamaan on asetettu noppa- ja nupukiviä.

- Halusimme myös istutuksilla luoda Baanasta mahdollisimman viihtyisän. Joitakin ratakuilun van
hoista puista ja muista kasveista on säilytetty, osaa
on ehostettu. Uusien kasvien oli sovittava vanhaan henkeen. Niiden pitää myös olla helppohoitoisia ja menestyviä. Kasveilla pyritään myös estämään väylän reunojen eroosiota.

Baanalle on suunniteltu
monipuolista toimintaa
Tarkoitus on siis ollut tarjota kulkuväylän lisäksi myös mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan. Ruoholahden pää Baanasta on avaraa tilaa.
Eri aktiviteetteja on toteutettu junamallilla.
- Ratakuilussa pitää olla juna, sanoo Kaija Laine.
- Kivipaasilla, nupukivillä ja muilla materiaaleilla
rajataan junavaunun näköisiä alueita, isoja ja pieniä. Yksi iso vaunu rajataan oranssilla ja siihen tulee yhden korin koripallokenttä. Yhteen vaunuun
tulee kivituhkapintainen petanque-kenttä. Yhteen
isoon vaunuun tehdään hiekkatekonurmi ja siihen
puutasoja, joilla voi oleilla ja pelata pieniä pelejä. Yhteen taas laitetaan penkkejä peräkkäin, kuten junassa. Eri vaunuja yhdistää maahan maalatut kiskot.

- Uskomme, että hyvin suunniteltu ja tehty Baana kerää paljon kulkijoita ja oleilijoita. Suuri käyttäjämäärä ja hyvä valaistus varmistavat Baanan viihtyisyyden ja turvallisuuden kaupunkilaisille nauttia,
Kaija Laine sanoo lopuksi.

Siltoja, portaita
ja ramppeja

Nro 5/2012

Kasvillisuutta valittaessa oli mietittävä kohteen
erikoisuutta. Tarkan istutussuunnitelman laati paikalle kutsuttu arboristi.

Baanalle tulee myös taidetta: Janne Siltaselta on
tilattu taideteos, joka sijoitetaan Lastenkodinkadun rampin kohdalle. Teos koostuu kahdesta osasta: betonikirjaimet ja betoniseinään maalattava
seinämaalaus.

Oleellista on, että Baana on koko matkaltaan kaupunkivalaistuksen vaatimusten mukaisesti kirkkaasti valaistu.

Baanan ylittää kaikkiaan yhdeksän ehostettua katusiltaa. Katutasoon siirtymistä varten on raken-

Istutukset luovat
viihtyisyyttä

Istutussuunnitelmassa huomioitiin myös värimaailma. Paikoin on esimerkiksi pyritty jäljittelemään
ruskan tunnelmaa värisävyjä valittaessa. Uusia istutuksia on hankittu mm. 180 puuta, yli 4000 pensasta ja runsaasti köynnöksiä ja perennoja.

Kapea osa avautuu pikkuparlamentin kohdalla.

Baana on 1,3 kilometriä pitkä. Se yhdistää Ruoholahden Länsilinkin Mannerheimintiellä olevaan
Kiasmanpuistoon. Paikoin se on hyvin kapeaa ja
pimeää kuilua, paikoin avarampaa tilaa.

nettu kolmet uudet graniittiportaat, neljät rautaportaat sekä yhdet vanhat rautaportaat on korjattu.
Pyörillä liikkuville on rakennettu kolme ramppiyhteyttä katutasoon. Kaikki rampit ja portaat ovat
talvisin lämmitettyjä.

Junaradan vanhoja kivipaasia ja nupukiveä käytetään Baanan rakentamiseen.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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RemonttiALE
RemonttiALE
MUUTTOMYYNTI!
Ekotehokasta
kaupunkienergiaa.

Valmistaudumme muuttamaan uuteen
myymäläämme Kauppakeskuksen sisäkäytävällä.
Kauppakeskus Ruoholahti
Puh. 09 6855 0800

• KOTIMAINEN
LUOTETTAVA • LAADUKASLUOTETTAVA
• LAADUKAS • KOTIMAINEN

fennooptiikka.fi • linssiklinikka.fi
fennooptiikka.fi • linssiklinikka.fi

www.helen.fi

Kahdessa tunnissa Tallinnaan!
Tallink Shuttlen aikataulu 3.6.2012 asti
alus
Star/Superstar
Superstar
Star/Superstar
Star
Star/Superstar
Superstar
Superstar
Star/Superstar
Star
Star/Superstar
Superstar
alus
Star/Superstar
Star
Star/Superstar
Superstar
Superstar
Star/Superstar
Star
Star/Superstar
Superstar
Star/Superstar
Star

Päivä Tallinnassa -risteilyt
ma–pe alk./hlö

18 €
27 €
la–su alk./hlö

Voimassa määrätyillä vuoroilla Club One
-asiakkaille, muille ma-pe alk. 20 €/hlö ja la–su alk.
29 €/hlö. Tarjoukset voimassa 7.6. asti.

Lähtöpäivä
ma–pe, su
la
ma–su
su
ma–pe
la
su
ma–la
su
ma–la
su
Lähtöpäivä
ma–su
su
ma–pe
la
su
ma–la
su
ma–la
su
ma–la
su

Helsinki
07.30
08.30
10.30
13.30
14.00
14.30
16.30
17.30
19.30
21.30
22.30
Tallinna
07.30
10.30
11.00
11.30
13.30
14.00
16.30
17.30
19.30
21.00
22.30

Tallinna
09.30
10.30
12.30
15.30
16.00
16.30
18.30
19.30
21.30
23.30
00.30
Helsinki
09.30
12.30
13.00
13.30
15.30
16.00
18.30
19.30
21.30
23.00
00.30

Varaukset www.tallink.fi tai puhelimitse 0600 157 00
0600-puhelut 1,74 €/vastattu puhelu + aina pvm/mpm. Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Paikkoja rajoitetusti. Hintaan sisältyy polttoainemaksu 2 €/hlö.
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Kahvi ja virvokkeet maistuvat seuraavan musiikkiesityksen alkamista odotellessa.

J

Kalaaseista
kajahtaa

älleen kerran järjestävät lionsklubit Hki/
Kamppi ja Hki/Ruoholahti koko perheelle
tarkoitetun tempauksen Ruoholanden Kalaasit 3.6.klo 11-15 Helsingissä Ruoholahden torilla Konservatorion vieressä.

Nyt seitsemännentoista kerran järjestettävät Kalaasit ovat luonteeltaan koko perheen tapahtuma,
jonka tarkoituksena on varojen keräämisen lisäksi tuottaa iloa ja kesämieltä mm. musiikkiesitysten avulla. Kalaaseissa kajahtaa varmasti torvi
jos toinenkin Konservatorion oppilaiden ja muiden musiikkiesiintyjien toimesta. Kahvila ja sen
leivonnaiset, kuumat makkarat, letut hillolla ja
virvokkeet pitävät pikku nälän poissa. Suositut
arpajaiset ovat tietysti mukana, kuten myös leikkimieliset kilpailut ja onginta. Juontajana toimii
tuttu ruoholahtelainen Esko Riihelä.
Lionsklubit toimivat kaikkialla me palvelemme
hengessä ja klubien välinen yhteistyö on lisääntynyt. Siitä on hyvänä esimerkkinä Ruoholahden
Kalaasit. Näiden vuosien aikana ovat mm. nuorisotyö, Ruoholahden, Ressun ala-asteen ja Konservatorion oppilaat olleet avustuskohteina. Perinteiset

stipendit ovat kuuluneet ohjelmaan näissä opinahjoissa. Poikkeavampia avustusmuotoja ovat olleet
heijastimien jako ekaluokkalaisille, Rauhanjulistekilpailu 11 -13 -vuotiaille ja Lions Quest - hyvän
elämän tapakasvatusohjelma. Tässä kouluhallituksen hyväksymässä ohjelmassa opettajia kurssitetaan
ja heille annetaan eväitä vahvistaa terveellä tavalla oppilaan itsetuntoa kohtaamaan mm. huumeiden tarjontaa ja koulukiusaamista. Kansainvälinen
nuorisoleiri ja nuorisovaihto ovat puolestaan tarkoitetut 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille oppilaille. Klubien lionstyö kulkee näin oppilaiden kasvamisen rinnalla.
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Näiden Kalaasien tuotto käytetään mm. Ruoholahden ja Ressun ala-asteen oppilaiden hyväksi.
Myös kansainvälinen nuorisoleiri ja Lions Quest
hyvän elämän tapakasvatusohjelma saavat tukea
tästä tempauksesta.

Tervetuloa! Vapaa pääsy!

KuvaT: Markku Ylhäinen

Kari Eväsoja kauppa arpoja ja lapset ovat innoissaan.
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Helsinki-päivä 12.6.
Helsinki –päivää vietetään 12.6.
Perinteisesti kaupunki tarjoaa silloin
valtavan valikoiman eri aktiviteetteja
Helsingin joka kulmalla. Lehti on
kerännyt alle pienen osan näistä
ajatuksena löytää omaa aluetta
lähellä olevia tapahtumia. Täydellisen tapahtumaluettelon löydät
netistä osoitteesta www.
helsinkiviikko.fi
Helsinki-päivän 		
avaus ja kaupungintalo
Helsinki-päivän avaus ja perinteiset aamukahvit 12.6. klo 9. Helsinki-päivän avaus kaupunginmuseon edustalla, Sofiankatu 4. Aamukahvit avauksen jälkeen kaupungintalon sisäpihalla noin
klo 9.15. Tule juomaan kuppi kahvia ja nauttimaan kesäisestä raparperipiirakasta Helsinki-päivän perinteisille aamukahveille. Helsinki-päivän
avaa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja musiikista vastaa Helsingin laulu.

Kaupungintalolla 			
ohjelmaa koko Helsinki-päivän
Kaupungintalon ala-aula ja Virka Galleria. Sisäänkäynnit Pohjoisesplanadi 11–13 sekä Sofiankatu 1.
Klo 10–10.30 Lastenmusiikkiorkesteri KumKumMaa. Tämä musiikkiseikkailu johdattaa Hel
sinki-päivän pikkuväen KumKumMaahan. Se on
kummallinen maa, jossa asuu kaikenlaista väkeä
keijuista peikkoihin. Seikkailun oppaina toimivat
orkesterin jäsenet apunaan KumKumMaan kartta.
Klo 10–12 Lasten mehukestit kaupungintalolla. Helsinki-päivän kunniaksi Palmia tarjoilee veloituksetta lapsille omat Helsinki-päivän ”aamukahvit”, eli mehua ja pientä makeaa.
Klo 10.45–11.15 Nukketeatteri Sytkyt esittää:
Koko Suomen lasten Helsinki. Nukkenäytelmä
lasten pienistä tarinoista pääkaupunki Helsingistä ja muualta Suomesta. Opimme miten Helsinki syntyi, vierailemme mm. Rovaniemellä tervehtimässä lumiukkoa ja Olavinlinnan muurilta voi
nähdä norpan. 3–7-vuotiaille.
Klo 11–14 Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -näyttelytyöpaja lapsille. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlanäyttely Virka Galleriassa
tarjoaa tietoa ja elämyksiä rakkaasta Helsingistämme. Lapsille järjestetään aiheeseen liittyviä
toiminnallisia työpajoja.
seppo laakso

Klo 11.30–12 Balilainen klovni esiintyy. Balilainen naamiotaiteilija esittää balilaista naamiotaidetta lapsille ja aikuisille yhdistellen sekaan
elementtejä perinteisestä klovneriasta.

petteri kitti

Klo 12–12.30 Kassandrakuoro esiintyy. Monikulttuurisen Kassandrakuoron taidokkaissa esityksissä soivat kappaleet eri puolilta maailmaa.
Laulut on sovitettu naiskuorolle.
Klo 13–13.30 Bollywood-tanssia. Upea tanssijatar esittää sekä klassisia intialaisia tansseja että
nykyaikaisia vauhdikkaita Bollywood-numeroita.
klo 14–14.30 Balilainen klovni esiintyy.
Klo 15–18 Atelieri O. Haapala valokuvaa kaupunkilaisia. Oletko haaveillut vanhan ajan valokuvan hohdosta? Atelieri O. Haapala, kuvaajinaan
Onyxei Haapala & Helmut Schweinstein, herättävät henkiin uusviktoriaanisen kabinettikuvauksen perinteen. Heidän ateljeehensa on mahdollista päästä kuvattavaksi kaupungintalon ala-aulassa.
Klo 18–19.30 Hattutanssit kaupungintalon juh
lasalissa, tanssittajana Reunion Big Band. Reunion
Big Band täyttää kaupungintalon juhlasalin tutulla
ja tyylikkäällä musiikilla. Orkesteri soittaa wanhan
ajan big band -musiikkia ja toivottaa yleisön tervetulleeksi parketille pyörähtelemään vaikkapa Frank
Sinatran tahdissa! Juhlasalin hienot puitteet takaavat tunnelman.
Musiikkitalo juhlii Helsinki-päivää, esitykset
klo 11 ja 13. Kesto noin tunti, ovet avataan 20 minuuttia ennen esitysten alkua. Mannerheimintie 13
A. Vapaa pääsy, saliin mahtuu 1200 kuulijaa/esitys. Avajaiskautensa huipennukseksi Musiikkitalo osallistuu nyt ensimmäistä kertaa pääkaupungin
nimikkopäivän viettoon. Helsingin kaupunginorkesterin suosittu Filharmooninen Viihdejousikko pitää
kaksi konserttia Musiikkitalon suuressa konserttisalissa, jonne on vapaa pääsy.
Helsinki Suburban -kaupunkikierros: Bulevardi päästä päähän klo 10–12. Aloituspaikka: Bulevardin ja Erottajankadun kulma. Liput: maksuttomat liput jaetaan Virka-infosta 4.6.lähtien.
Kierrokselle mahtuu 25 osallistujaa. Kierroksella kuljetaan yksi Helsingin kauneimmista kaduista
alusta loppuun. Kävelykierrokseen mahtuu historiaa, arkkitehtuuria ja monta mieltä kiehtovaa tarinaa. Kierroksen aikana vieraillaan muutamassa
kohteessa ja tutustutaan Bulevardilla työskenteleviin ihmisiin. Kierros päättyy Sinebrychoffin museoon, johon halukkaat voivat jäädä kierroksen
jälkeen tutustumaan meneillään olevaan näyttelyyn. Opas: Sarianna Salmi.

Helsinkiä mereltä tervantuoksuisilta laivoilta.
Maksutta uimaan Helsinki-päivänä! Helsinkipäivän kunniaksi liikuntaviraston uimahalleihin
(Itäkeskus, Pirkkola) ja maauimaloihin. (Uimastadion, Kumpula) on vapaa pääsy 12.6!
Tanssia ja teatteria Sinebrychoffin puistossa.
Koffin puistossa voi Helsinki-päivänä nauttia muustakin kuin luonnon heräämisestä kesään.
Klo 15.30 Punavuorelainen Pieni Suomalainen
Balettiseurue tanssii Koffin nurmikolla ja hurmaa
taidoillaan kaiken ikäiset.

alk

Klo 16.30 Pienen Suomalaisen Balettiseurueen II
näytös.
Klo 18.00 Teatteri Pensas esittää iki-ihanan klassikon William Shakespearen Kesäyön unen. Luontotarustoa tulvillaan oleva näytelmä on täynnä hullutuksia, lapsekkuutta, iloa, satua, kamaluuden
sävyttämää erotiikkaa ja perimmäistä elämänviisautta. Suvinäytelmän on ohjannut ja sovittanut
Hannu Raatikainen. Kesto väliaikoineen 2 tuntia.

76

EUR

Vesibussiajelu Helsingin lähisaaristossa klo
17. Lähtöpaikka: Tammasaaren laituri, Kaapelitehtaan edessä. Kesto noin 2 tuntia. Maksuttomat liput jaetaan Virka Infosta ja Lauttasaari-Seuran toimistolta (Kauppaneuvoksentie 18)
4.6. lähtien. Ajelulle mahtuu mukaan 56
henkilöä. Vesibussikiertoajelulla Lauttasaaren ympäri nähdään sekä nykyajan
Lauttasaarta että historiallisia kohteita ja
Lauttasaaren ympäristön saaria. Oppaina toimivat Ville Elomaa ja Anu Mansikka.
Pyöräilyväylä Baanan avajaiset klo
13. Rautatiekuilu, Työmiehenpuistikon
vieressä Ruoholahdessa. Pyöräilyväylä Baana avataan käyttöön pitkän odotuksen jälkeen. Väylä tulee yhdistämään
Töölönlahden puistot Jätkäsaareen ja sitä kautta merenrannoille. Avajaissanat
lausuu kirjailija/pyöräilijä Jukka Pakkanen. Paikalla on myös fillaripoliiseja
sekä pyöräparaati erilaisista pyöristä.
Merelle vanhojen purjelaivojen kyydissä klo 14–20. Kruununhaan Halkolaituri, Pohjoisranta. Liput: Hinnat purjehduksille lapset 5 € aikuiset 10 €.
Lippujen ennakkovaraus www.purjelaiva.fi/helsinkipaiva 15.5. alkaen tai ostettavissa paikan päältä 12.6. Purjehdukset
lähtevät puolen tunnin välein, yksi purjehdus kestää 1,5 tuntia.
Kaupungintalon tanssit juhlavassa
ympäristössä.
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Ruoholahdessa tapahtuu

E

nsi lukuvuosi on Helsingin Konservatorion juhlavuosi, sillä oppilaitoksen
perustamisesta on kulunut 90 vuotta.
Vuonna 1922, kun Helsingin Kansankonservatorio perustettiin, musiikinopetuksella oli suuri tarve ja oppilaitoksen toiminta alkoi sujua ripein ottein.

Helsingin Konservatorio

90 vuotta

Tuohon aikaan musiikin harrastaminen oli niin
kallista, että se kuului vain ”varakkaimpien kansanluokkien harrastuspiiriin”. Kansankonservato
rio pyrki sen sijaan ”täyttämään vähävaraisten
soitannollisten harrastusten tyydyttämistä oppi
laan omaksi huviksi ja hyödyksi”, kuten oppilaitoksen apurahahakemuksessa tuolloin mainittiin.

Syyskuun viimeisellä viikolla toteutetaan varsinainen juhlaviikko erilaisin tapahtumin ja konsertein ja lokakuun lopussa ovat vuorossa oopperaesitykset. Tällä kertaa ooppera Loputon lompsa
on suunnattu erityisesti nuorille ja aikuisille ja sen
on Helsingin Konservatoriolle säveltänyt Kirmo
Lintinen. Oopperan nimi antanee vinkin esityksen teemoista. Ohjaajana on humoristisista ja mielikuvituksellisista toteutuksistaan tunnettu Ville Saukkonen. Musiikista vastaa konservatorion
sinfoniaorkesteri Helsinki Concordia Jani Sivénin johdolla ja laulajakaarti koostuu sekä konservatorion laulunopiskelijoista että kuoroista.

Pääkaupungissa toimi tuohon aikaan vain kaksi musiikkioppilaitosta, Helsingin Kirkkomu
siikkiopisto ja Helsingin Musiikkiopisto, jotka
molemmat oli perustettu vuonna 1882. Kirkkomusiikkiopistossa annettiin ammattiopetusta kirkkomuusikoiksi aikoville ja Helsingin Musiikkiopisto – nykyinen Sibelius-Akatemia – toimi
laajemmalla pohjalla. Musiikinopetuksen tarve oli
kuitenkin niin suuri, että oli herännyt ajatus erityisen harrastajaopiston perustamisesta ja näin
Helsingin Kansankonservatorio sai alkunsa. Harrastajaopistosta on vuosien saatossa kehittynyt
nykyinen Helsingin Konservatorio, joka sekä antaa ammatillista koulutusta että tarjoaa korkeatasoista, opetussuunnitelmiin perustuvaa musiikinopetusta kaiken ikäisille.

Juhlavuoden konserttitarjonnassa löytyy musiikkia moneen makuun: kamarimusiikin ystäville,
opettajakonserttisarja, orkesterimusiikkia, kuorolaulua, oppilaskonsertteja… Erityismaininnan ansaitsevat musiikki-illat pitkän historiansa vuoksi,
sillä niitä on järjestetty oppilaitoksen perustamisesta lähtien ”oppilaiden soitannolliseksi kehitykseksi”.
Kesälomien jälkeen juhlavuoden konserttikalenteri päivitetään konservatorion nettisivuille www.
konservatorio.fi, ja lippuvarauksia voi jättää sähköpostitse osoitteella konservatorio@konservatorio.fi. Helsingin Konservatorion toivottaa kaikki
juhlimaan kanssaan lukuvuonna 2012 - 2013!

Juhlavuosi 2012 - 2013
Ensi syksynä Helsingin Konservatorio tarjoaa juh
lavuotensa kunniaksi sekä juhlakonsertteja että

Lastenorkesterin koululaiskonsertti 27.4. veti täyden salin.

skyfoto

Merikaapelihalli

HI Design 2012 8.6.-2.9.

Valssaamo
Puristamo

Kaisu Jouppi 4.5.-28.10

Jukka Male museo

Final Fantasy 5.6.-27.6.
Ranskan instituutti 25.7.-19.8.

Zodiak - Uuden tanssin keskus
Tarinoita elämästämme 26.-29.5.
Human Interface 22.-31.5.

Suomen valokuvataiteen museo
Hans von Schantz 16.5.-31.7.
Riitta Supperi 16.5.-31.7.

Tallberginkatu 1

Kaapelitehdas - viisi hehtaaria kulttuuria
www.kaapelitehdas.fi

HI Design 2012 tarjoaa

teollisen muotoilun elämyksiä

K

aapelitehtaan Merikaapelihallissa esitellään tulevana kesänä ennennäkemättömässä laajuudessa suomalaisten yritysten teollista muotoilua.

HI Design 2012 -näyttely nostaa esiin korkealaatuisen muotoilun ja teknologian kohtaamispisteen. Kävijät saavat uutta näkökulmaa jokapäiväisiin tuotteisiin kuten matkapuhelimiin, ja pääsevät
tekemään tuttavuutta raskaan teknologiateollisuuden koneisiin ja laitteisiin. Näyttely kertoo muotoilun merkityksestä - siitä miten toimialasta riippumatta hyvin johdetun muotoilun avulla saadaan
aikaan kestäviä, käytettäviä, houkuttelevan näköisiä ja tehokkaasti valmistettavia tuotteita. Mukana on suomalaisia eturivin yrityksiä kuten Nokia, KONE, Konecranes, Rocla, Patria, Planmeca,
Planmed, ABB ja Link Design.
Elämyksellinen näyttely aukeaa perjantaina 8.6.
ja sulkeutuu sunnuntaina 2.9. Näyttely on maksuton ja se on avoinna yleisölle aukioloviikkojen
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torstaista sunnuntaihin. Näyttelykokonaisuuden
järjestävät World Design Capital Helsinki 2012
ja Teknologiateollisuus, suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa muotoilutoimisto Pentagon Design.
Kaapelitehtaan kesässä nähdään myös muita designaiheisia näyttelyjä. Valssaamossa voi tutustua
8.6.-19.8. Fennia Prize -näyttelyyn, joka esittelee yrityksille suunnatun kansainvälisen muotoilukilpailun voittajia. Fennia Prize – Good design
grows global tukee korkeatasoisten tuotteiden ja
palveluiden tuottamista ja edistää teollisuuden kilpailukykyä ja kansainvälistymistä. Kilpailun järjestävät Design Forum Finland ja Fennia.
Puristamossa on esillä 1.-24.6. LAMK / Muotoilu- ja taideinstituutin lopputyönäyttely Final Fantasy ja sitä seuraa Ranskan instituutin muotoilukatsaus 25.7.-19.8.

Kaapelin galleria

ANTIDOTE 4 24.5.-17.6.
Tiina Pyykkinen 21.6.-15.7.
Domènec 19.07.-12.8.

Fennia Prize 8.6.-19.8.

KAAPELI

oopperaa. Lukuvuoden konserttitoiminta alkaa totuttuun tapaan Taiteiden yön (torstaina 23.8.) konsertilla, joka pidetään konservatorion aulassa.

Galleria Käytävä

Hot One Hundred 1.1.-31.12.

Drawing Gallery D5

Annukka Majamäki 4.5.-25.7.
Drawing Gallery D5 5 vuotta 28.7.-2.11.

stoa mariapassio

stoa mariapassio 10 vuotta 1.5.-31.8.

Teatterimuseo

Viva Vivica! 10.2.-3.6.

JS ry

Jätkäsaari- ja Helsinki-päivien

KIERTOAJELUT

Tiistaina 12.6.2012 klo 17.30 ja 18.30
Tervetuloa tutustumaan Jätkäsaaren rakentamiseen,
oppaana kaupunkisuunnitteluviraston edustaja.
Bussi lähtee Ruoholahden torilta, kirjastoautopysäkiltä
Harmajankadun ja Kellosaarenrannan kulmassa.
Mukaan pääsee saapumisjärjestyksessä.
Tapahtumassa myydään arpoja, joissa on hyvät palkinnot.
Palkintojen arvonta suoritetaan ravintola Poijussa klo 20.00

www.wdchelsinki2012.fi

RUOHOLAHDEN SANOMAT

TERVETULOA!
Jätkäsaari seura – JS ry hallitus
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Tue oman alueesi yrittäjää!

Ruoholahden palveluhakemisto
Antiikkiliikkeet
• Hietalahden Antiikki- ja Taidehalli, Hietalahdentori
09 670 145
Apteekit
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351
• Ruoholahden Apteekki, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 9410
Autohuoltoliikkeet
• Autohuolto Liede, uusi osoite Juhanilantie 2, Vantaa 010 666 3610
Autokoulut
• Teekkarien Autokoulu, Abrahaminkatu 13
09 659 771
Autopesuloita
• Carwash Ruoholahti, Kauppakeskuksen taso K-1
010 322 6999
• CarBoys autopesula, Ruoholahden S-marketin 		
parkkihalli -2.krs
045 267 3979
Autorengasliikkeet
• CarBoys autokorjaamo ja rengashotelli, 		
Hernematalankatu 3
040 705 3200
Elintarvikeliikkeet
• Juustobistro, 		
Wanha Kauppahalli 16-22, 00130 Helsinki
09 611 211
• K-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23
01503 82800
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
09 7268 1210
• S-market Ruoholahti, Itämerentori 2
010 766 1300
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
09 586 5861
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
09 6171
Graafinen suunnittelu
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
09 693 1006
Hammaslääkärit
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400
• Näkin hammashoito, Porkkalankatu 7
010 239 4071
Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2
020 715 000
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Isännöintitoimistoja
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
Keilahallit
• GR8 Bowl Salmisaari, Energiakatu 3
010 229 0101
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
Messitytönkatu 10
050 300 9980
Kiinteistövälittäjät
• Kiinteistömaailma/Area m2 Oy LKV,
Mechelininkatu 17
010 622 4030
Kioskit
• R-kioski, Selkämerenkatu 7
09 685 6323
Kodintekniikkaliikkeet
• Enestam Kauppa Oy, Ruoholahdenkatu 4
09 2706 4321
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8
09 694 4577
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11 0600 55 24 24 (maks)
Konserttisalit
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Kotisiivoukset		
• Kotiapu-Koralli, Gyldenintie 3
09 2289 0502
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9
09 18 041
		
matkavaraukset 0600 15 700 (maks)
Lentoyhtiöt
• LOT Polish Airlines, www.lot.com
09 693 79036
Ompelimot
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518
Oppilaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Parturit - kampaamot
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
Polkupyöräliikkeet					
• Best Brakes, Lauttasaarentie 15
044 763 7302
Rakennusliikkeet
• Lemminkäinen Talo Oy, Salmisaarenaukio 2
020 715 002
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Ravintolat
• Café Tanja, Tyynenmerenkatu 1
040 562 4407
• Juustobistro, 		
Wanha Kauppahalli 16-22, 00130 Helsinki
09 611 211
• Kahvila-ravintola Itämerentori, Itämerenkatu 15
020 770 2235
• Parilla Steak House, Tyynenmerenkatu 9
044 480 9521
• Perho ravintola, Perhonkatu 11
09 580 7866
• Ravintola Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
• Subway Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 7268 0834
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Diacor Terveyspalvelut Oy, Porkkalankatu 22
09 775 088
• Docrates Oy, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
Satamapalvelut
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
Tilitoimistoja
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Toimistotarvikeliikkeet
• Enestam Kauppa Oy, Ruoholahdenkatu 4
09 2706 4321
• Picato, Urho Kekkosen katu 4-6
09 694 6325
Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että
numeroon soittaminen on maksullista.
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