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Kauppakeskus Ruoholahden ava-
jaisia vietettiin 4.-7.10. Pit-
kän odotuksen jälkeen keskuk-
sen uusi ilme vihdoin valmistui 
ja uudetkin yritykset olivat saa-

neet myymälänsä auki ja toimimaan. Uusina, 
suurina liikkeinä ovensa avasivat Kodin Yk-
könen sisustustavaratalo ja Intersport urheilu-
välineliike. Aulan ravintolamaailma oli avattu 
jo  hieman aikaisemmin, Citymarket valmis-
tuu ja pitää omat erilliset avajaisensa vasta 
marraskuun puolivälissä.

Avajaisissa paljon ohjelmaa  
ja vauhdikasta menoa
Mieleen muistui elävästi Paul Ankan kon-
sertti Linnanmäellä elokuussa 1959. Myös 
Beatlesien konsertti Tukholman Johannesho-
vissa heinäkuussa 1964 tuli mieleen. Tai yhtä 
hyvin Dingon konsertti Helsingin jäähallissa 
1968. Samanlaista hurmoshenkeä oli ilmas-
sa, kun Nyky-Suomen suosituin uusi artisti, 
turkulainen Robin saapui Kauppakeskukseen 
jakamaan nimikirjoituksia uuden albuminsa 
julkaisemisen kunniaksi. Keskuksen aula oli 
täynnä ihmisiä, etupäässä ihan nuoria tyttöjä. 
Järjestysmiehet ohjasivat innokkaat nimppa-
rin hakijat jonoon, joka jatkui läpi aulan, pyö-
röoven vieressä olevalle sivuovelle ja pitkäl-
le ulos saakka.

Huuto ja kirkuminen  
olivat korvia huumaavia
Robinin viimein ilmestyessä, aivan sovittuun 
aikaan toki, alkoi joukosta kuulua huumaava 
tyttölasten kirkuna. Oltiin huomaavinaan, et-
tä muutamat äiditkin huusivat rintojensa kyl-
lyydestä idolin nähdessään. Sydän oli monel-
ta aikuiselta pysähtyä huudon alkaessa. Voi 
mahdotonta sitä palvontaa! Tilanteen tekee 
erikoiseksi se, että tämä palvottu juhlakalu on 
vasta 14-vuotias pojannassikka. Keväällä il-
mestynyttä ensimmäistä Koodi-albumia myy-
tiin päivässä triplaplatinaa eli yli 60 000 kap-
paletta. Kauppakeskuksessa vierailupäivänä 
Robinilta siis julkaistiin toinen albumi ”Chil-
laa”. Kovin kuvaavaa toimittajan mielestä oli, 
kun haastattelija kysyi Robinilta ihan ensim-
mäiseksi: ”Miltä nyt tuntuu?”, tarkoittaen to-
dennäköisesti levyn julkaisutunnelmia.  Poi-
ka vastasi huutavaa ihmismassaa katsoessaan: 
”Vähän pelottaa!”

Paikalla olivat myös   
Tuuli Petäjä ja Hauli Bros
Lontoon olympialaisissa hopeaa purjelautai-
lussa voittanut Tuuli Petäjä oli myös paikal-
la. Musiikkipuolesta vastasi Hauli Bros, eh-
kä Robinia vähemmän tunnettu, mutta todella 
taitava yhtye. Onneaan sai kokeilla avajais-
lingossa. Tuuliputkessa kiinni saadut lappu-
set saattoivat oikeuttaa hienoihin palkintoihin.

Kauppakeskuksen avajaisissa 

pientä hysteriaa

Kuvan laatu ei ole kovin korkea, mutta, kyllä sii-
nä on Robin Kauppakeskus Ruoholahdessa.

marco simonen

Kaiken kaikkiaan avajaisissa oli meno päällä, enemmän 
kuin koskaan aikaisemmin Kauppakeskuksen tapahtu-
missa. Kun lisäksi haastatellut kauppiaat olivat tyy-
tyväisiä paikalle kerääntyneeseen ihmismäärään, oli-
vat järjestelyt siis hyvin onnistuneet.

Onnea vielä kerran uudelle alulle!

PS

Juuri nyt, kun minulla olisi olut ihan 
mahdottomasti asiaa, tuli taitosta tie-
to, että tee pääkkäristä lyhyt. Tilaa on 
aika vähän. No, näinhän tämä toimii, 
yhteistyö ja tilanteen mukaan tietenkin 
eletään.

Tässä lehdessä kerrotaan kahdenkin aivan uu-
den ruokakaupan tulosta Ruoholahteen. Se on 
kuulkaa ihmiset vaan sitten niin totaalisen hie-
no asia, että tulevat. K-ryhmä avaa K-marke-
tin Välimerenkadulle ja S-ryhmä on jo avannut 
Alepan ihan Baanan alkuun, Ruoholahdenka-
dulle. Kaiken lisäksi S-ryhmä on tänä vuonna 
remontoinut molemmat alueen S-marketit ja K-
ryhmä on vienyt läpi mittavan Kauppakeskus 
Ruoholahden remontin. Tämä on merkki sii-
tä, että keskusliikkeet uskovat Ruoholahden ja 
koko Länsisataman kaupunginosan tulevaisuu-
teen. Ne eivät näet perusta yhtään mitään eivät-
kä minnekään pelkästään tunnesyistä tai hetken 
mielijohteesta. 

Kaiken investoimisen takana ovat tarkat laskel-
mat. Kaiken uskotaan tuottavan rahaa tulevai-
suudessa. Viime aikojen kehitys on vahva kan-
nanotto keskusliikkeiltä Ruoholahden tulevan 
menestyksen puolesta. Tämä vahvistaa ainakin 
minun jo vanhastaan ollutta tyytyväisyyttä ko-
tinurkkiini. Meidän asukkaiden olisi nyt hyvä 
huomata ottaa osaa kehitykseen. On turha kan-
niskella ostoksia matkojen takaa kotiin. Meillä 
on täällä nyt niin monenlaista tarjontaa ainakin 
ruokakauppojen muodossa, että luulisi löytyvän 
vaihtoehto jokaiseen makuun. Annetaan alueen 
kauppiaille mahdollisuus menestyä ja käytetään 
meille tarjottuja paikallisia palveluja.

Otin yhteyttä myös Varmaan, joka hallinnoi Itä-
merenkatu 11-13 –kiinteistöä. Tiedustelin, mi-
kä on tilanne Nokian entisen tutkimus- ja ke-

hityskeskuksen tilojen edelleen vuokraamisen 
kanssa nyt, kun Nokia on jo ollut poissa talosta 
kohta puoli vuotta. Uskon, että monet kaupat ja 
varsinkin pienet, etniset ravintolat ovat kaivan-
neet talossa työskennelleitä 1.450 kansainvälis-
tä, korkeasti koulutettua ja kovapalkkaista taita-
jaa, jotka keväällä muuttivat osa Otaniemeen ja 
osa toisiin Nokian toimipisteisiin.

Varman kiinteistöpäällikkö Mika Kaasalai-
nen oli lyhytsanainen vastauksessaan. Sain kui-
tenkin tietää, että talossa tapahtuu koko ajan. 
Toistaiseksi uusia vuokralaisia ei ole, mutta ta-
lon lounasravintola on avattu myös ulkopuolisille 
käyttäjille. Ensimmäinen uusi vuokralainen muut-
taa taloon marraskuun alkupuolella. Vuokraami-
sista käydään neuvotteluja usean tahon kanssa, 
mutta keskeneräisistä hankkeista Mika ei tie-
tenkään voi kertoa enempää. Valoa siis kuiten-
kin on senkin tunnelin päässä.

Vettä tulee koko ajan. Sitä on nyt taas tullut to-
della paljon. Se kuitenkin kuuluu syksyyn. Sa-
de mädättää vanhan kesän kasvuston, jotta ensi 
keväänä on uudelle kasvulle tilaa ja ravinteita. 
Ihan hyödyllistä siis on sade.

Seuraava lehti on joululehti. En käsitä mitä ny-
kyään tapahtuu ajalle. En mitenkään ymmärrä 
Joulun olevan nurkan takana. Eikä se ihan ole-
kaan, mutta ei kaukanakaan. Ensimmäiset pim-
peli pompeli mainokset on jo nähty televisios-
sa. 

Eli hyvää Joulun odotusta kaikille!

Peter Stormbom
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Joutsen apteekki avasi ovensa 17. marraskuuta 1912. 
Se oli silloin Helsingin 12. apteekkioikeudet saanut 
apteekki. Nykyinen apteekkari Bengt Mattila, joka 
muuten on Joutsenen satavuotisen historian järjes-
tyksessä viides apteekkari on Suomen johtavia ap-

teekkihistorian tuntijoita. Hänen yhtenä intohimonaan on 
säilyttää jälkipolville tieto apteekkitoiminnan alkutaipa-
leilta Suomessa. Joutsen apteekin yhteydessä, apteekin ala-
kerrassa, onkin elävä apteekkimuseo, jonne Bengt järjestää 
avoimien ovien päiviä vuoden ympäri, jokaisen kuukauden 
viimeisenä perjantaina. 

Historiallisessa miljöössä   
toimii täyden palvelun apteekki 
Joutsen apteekki on Suomen ainoa jäljellä oleva alkupe-
räisessä paikassaan ja alkuperäisessä interiöörissään toi-
miva apteekki. Apteekin sisätilat on piirtänyt arkkitehti 
Friedrich Lüsch ja tilat ovat alkuperäisessä kunnossaan. 
Kalus tus on perustamisvuodelta 1912, se on amerikkalaista 
saksanpähkinäpuuta ja erittäin hyvin säilynyt. Apteekin si-
sätilat määrättiin suojeltaviksi niiden kulttuurihistoriallisen 
ja rakennustaiteellisen merkityksensä vuoksi vuonna 1998.  
Apteekkiin astuessa historiallinen miljöö henkii rauhaa ja 
arvokkuutta. Itsepalveluosastoa ei ole, sillä se vaatisi sisäti-
lojen muutostöitä. Tässä tapauksessa ne ovat mahdottomia.

Apteekkari Bengt Mattila vakuuttaa, että historiallisesta ulko-
näöstään huolimatta Joutsen apteekki täyttää kaikki nykyai-
kaisen apteekin palveluvaatimukset. Reseptilääkkeiden toi-
mitus on ap teekkien tärkein toimintamuoto. Edelleenkin noin 
85 prosenttia apteekin liikevaihdosta tulee niistä. Geneeristen 
lääkkeiden lisääntyminen ja lääkkeiden viitehintajärjestelmän 
tulo ovat pienentäneet apteekkien tuloja. Apteekkiala on 
tarkasti viranomaisten valvomaa, myös ulosmyyntihinnat 
on määrätty. Tämä jättää apteekkareille kovin vähän kei-
noja vaikuttaa katetuottoihinsa. Monilla apteekeilla on ny-
kyään vaikeat ajat. On löydettävä uusia toimintamuotoja ja 
laajennettava tuote- ja palveluvalikoimaa. 

Muuttuva kaupunki vastaan  
arvokas kulttuuriperintö
Joutsen apteekilla on jo muutaman vuoden ajan ollut ko-
vin huono tuuri Helsingin kasvun ja kehittymisen pyörteis-
sä. Apteekin ympäristöä on myllerretty pitkään. Naapurita-
lossa on ollut suuri remontti ja edessä oleva katu ja puisto 
ovat olleet sekasorrossa uuden raitiotieyhteyden rakentami-
sen vuoksi.

Kaikki nämä työmaat ovat saaneet ihmiset etsimään uusia 
liikkumisreittejä ja apteekki on jäänyt keskustassa sivuun. 
Bengt Mattila toivoo tilanteen palaavan ennalleen, kun 
muutostyöt korttelissa vihdoin loppuvat.

Vuosi sitten Bengt Mattila julisti sodan huonoa kehitystä koh-
taan: Haluan saada sata vuotta täyteen kunnialla. Vankka pää-
tös on pitänyt ja 17.11., vähän sitä ennen ja vähän sen jäl-
keenkin, apteekki tarjoaa asiakkailleen kahvia ja muutamaa 

Joutsen apteekki täyttää 100 vuotta 17.11.

sorttia pikkupurtavaa suuren merkkipäivän kunniaksi. His-
torioitsijana kunnostautunut Bengt Mattila on tässä kuussa 
merkkipäivän kunniaksi julkaissut internetissä sivuston, 
joka kertoo apteekin satavuotisesta historiasta. Sivusto 
valottaa yhden apteekin näkökulmasta suomalaisen ap-
teekin historiallisia perinteitä. Se kertoo apteekin vähit-
täisestä muuttumisesta lääkkeiden valmistajasta niitä vä-
littäväksi asiantuntijaorganisaatioksi.

Sivustolla Bengt kertoo yhdeksän tarinaa Joutsen aptee-
kista. Jokaisen tarinan ohessa esitellään apteekin histo-
riaa sanoin ja kuvin. ”Viimeinen vanhan ajan apteekki” 
-kokonaisuuden on toteuttanut Pro Svanen -työryhmä, jo-
hon Bengt Mattilan lisäksi kuuluvat multimediatuottajat 
Liisa ja Heikki Kunttu. Suomenkielisen sivuston osoi-
te on www.joutsenapteekki.fi ja ruotsinkielisen sivuston 
osoite onwww.apoteketsvanen.fi

Syksyn aikana Bengt on apteekin ikkunassa esitellyt 
kaikki neljä edeltäjäänsä Joutsen apteekin apteekkareina. 
Merkkipäivänä hänellä on tarkoitus julkaista tiedot itses-
tään. Ikkunaesittely on tarkoitus sekin kohta siirtää netin 
kautta luettavaksi.

Näillä keinoilla Bengt Mattila on pyrkinyt levittämään 
tietoa ainutlaatuisen apteekkinsa perinnöstä ja sitä kaut-
ta lisäämään myös asiakaskuntaa. Joutsen apteekki on tu-
tustumisen arvoinen helmi keskellä Helsinkiä. Se, että 
sieltä historiallisten ja kulttuurillisten arvojen lisäksi saa 
myös nykyaikaista apteekkipalvelua on tietysti merkittä-
vä lisäarvo.

Bengt Mattila jatkaa silmäteränsä hoitoa vielä vuosia. Va-
litettavasti jatkamiseen tarvitaan historiallisten arvojen ja 
niiden taltioimisen lisäksi myös ihan raakaa kaupantekoa. 
Apteekki voi jatkaa vain asiakkaita palvelemalla. 

Tervetuloa ainutlaatuiseen Joutsen apteekkiin!

Joutsen apteekki
Lapinlahdenkatu 1
00180 Helsinki
09 694 5464
www.joutsenapteekki.fi

Viime vuonna suunnilleen tähän samaan aikaan kirjoitin 
Joutsen apteekista, joka silloin täytti 99 vuotta. Silloin 
apteekkari Bengt Mattila päivitteli apteekin taloudellista 
tilaa ylpeänä kauniista lähes satavuotiaastaan. Monet ap-
teekista itsestään riippumattomat seikat ovat heikentä-
neet, eivät vain Joutsen apteekin, vaan kaikkien pienten 
erikoiskauppojen kannattavuutta. Suurinta mahdollista 
tehokkuutta haettaessa toiminta väkisinkin keskittyy 
suuriin yksiköihin ja vähäisemmän palvelun toimintaan.  

Bengt Matti-
la ja vuodes-
ta 1912 vuo-

teen 1967 
eli 55 vuot-
ta palvellut 
kassakone

 Joutsen 
apteekin 

kalusteet ovat al-
kuperäiset sadan 

vuoden takaa.
Kuva 

Heikki Kunttu.

On vuosi 1912 Eerikinkadulla Helsingissä ja Joutsen 
apteekki on aloittanut toimintansa.

Vuonna 2012 apteekki toimii edelleen samassa 
paikassa.
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Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Ruoholahden 
kappelin 

kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

L
okakuussa puistossa on pidetty vauvoil-
le tutustumista värien maailmaan. Hoi-
vanetin edustaja on ollut vierailemassa ja 
kertomassa palvelusetelistä, on ollut sa-

tupäivä sekä valokuvasuunnistusta koululaisten 
syyslomalla. 

Lokakuun aikana puistoon on saapunut myös li-
sää uusia kerholaisia ja näin ollen Menninkäisten 
kerho on tullut täyteen. Samoin on pidetty ensim-
mäinen kolmen kerran ilo liikkua -liikuntatuokio, 

Syysterveiset Leikkipuistosta!

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Perjantaina 9.11. Isänpäiväkahvit tarjolla klo 10.30-11.30 ja 15.00-16.00.
• Samoin aamulla klo 10.30 Lastentalon johtaja Seppo Rantanen kertomassa päivähoidosta.
• Maanantaina 12.11. klo 10.30-11.10 Äiti-vauvajumppa. Mukaan mahtuu 10 vanhempi - lapsiparia. 
   Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Keskiviikkona 14.11. Valokuvaus (kerho klo 9.00-9.45, muut klo 9.45-11.30), varaa aika puistosta.
• Perjantaina 16.11. Taaperomaalaus klo 10.00-11.00. Mukaan mahtuu 4 vanhempi-lapsiparia. 
   Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Maanantaina 19.11. klo 10.30-11.15 Tanssitan vauvaa. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia.  
   Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Perjantaina 23.11. puisto kiinni klo 10.00-12.00 ohjaajien työyhteisökokouksen vuoksi.
• Maanantaina 26.11. klo 10.00-11.00 vauvojen tutustuminen värien maailmaan. 
• Mukaan mahtuu 5 vanhempi-lapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen puistoon. Ryhmä tällä hetkellä täynnä.
• Torstaina 29.11. Väläys -heijastintapahtuma n. klo 15.45 (oma taskulamppu mukaan). 
  Mukana Ronald Mc Donald.
• Perjantaina 30.11. Intialaista päähierontaa klo 10.10-12.10. Hinta 20 minuuttia 10 euroa. 
   Ilmoittautuminen puistoon.
• Samana aamupäivänä Tuo ja vaihda – päivä klo 10.30-11.30.
• Keskiviikkona 5.12. mahdollisuus lähteä katsomaan Tanssiteatteri Hurjaruuthiin (Kaapelitehdas) 
   Talvisirkus Afrikkaa klo 10.00. Hinta 10 e/hlö. Ikäsuositus yli 3 v. Ilmoittaudu ohjaajille 
   viimeistään perjantaina 9.11.2012.

Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178. Huom! Muutokset mahdollisia.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa syksyä kaikille!

Puiston ohjaajat 

jossa on seikkailtu peikkometsässä lasten ja van-
hempien kanssa. 

Koululaiset ovat myös ahkerasti tehneet syys- ja 
lokakuun aikana siilitöitä, joita voi ihastella Ruo-
holahden lastenkirjastossa (Santakatu 6). Elo-
kuussa tehdyt piirustukset leikkipuistosta ovat 
nekin päässeet Ruoholahden leikkipuiston netti-
sivuille ihailtavaksi, joten käykää katsomassa mo-
lempia.

S
yyssateiden myötä on nuorisotalomme 
täyttynyt iloisesta ja riemukkaasta pu-
heensorinasta sekä erilaisista toiminnois-
ta. Talomme toimintaan on helppo tulla; 

tarvitset vain ilmaisen nuorisoasiainkeskuksen jä-
senkortin. Jäsenkorttilomakkeen saat ohjaajilta tai 
lasten/nuoren huoltajat voivat käydä itse sen pai-
kanpäällä täyttämässä. Samalla he voivat nähdä ja 
tutustua talomme toimintaan. 

Varhaisnuorille onkin tullut syksyn myötä lisä-
aikaa; tiistai iltapäivä sekä perjantain aikaisempi 
talon aukeamisajankohta. Kiitokset yhteistyöstä 
Pioneereille ja Karjalan nuorille, jotka mahdollis-
tavat tämän nuorisotalollemme.

Kuluneen syys-lokakuun aikana olemme olleet 
vaikuttamassa laillisten graffitipaikkojen saami-
seksi Helsinkiin Project XXX merkeissä, musisoi-
neet Ruohisrockin tahtiin pelanneet jalkapallo tur-
nauksen. Varhaisnuoremme Joel ja Juuso kävivät 
edustamassa eteläisen nuorisotyöyksikön biljar-
dikisoissa Töölön nuorisotalolla. Sijoituksemme 

Korallissa tapahtuu!

oli tänä vuonna kolmas. Pokaali lähti tällä kertaa 
kiertoon Punavuoren nuorisotalo Betaniaan. On-
neksi olkoon voittajajoukkueelle. 

Torstaina 18.10. pidetään varhaisnuorten syys-
lomadisco sekä vietämme koko viikon erilaisia 
mukavia tapahtumia sekä tehtäviä sisältävän mo-
nikulttuurisuusviikon (vko 43), joka huipentuu 
lauantaina 27.10. Italia iltaan. 

Marraskuun menovinkit:
• Ke 7.11. iltanuorten pingisturnaus Lauttasaaren 
nuorisotalolla (karsinnat sitä ennen)
• La 10.11. rokataan Ruohisrockin merkeissä
• La 24.11. talo auki kello 16.00-22.45

Muistattehan talokokoukset keskiviikkoisin 7.11. 
(poikkeus iltanuoret to 8.11.) ja 21.11. Tule ja vai-
kuta talomme toimintaan.

Korallin henkilökunnan puolesta 

Tepa

Hienoa ruoholahtelaista graffititaidetta.

Keikun hiljaa oksanhaarassa
ja odotan.
Odotan ja kuuntelen
mitä tuuli tänään puhuu
miten se oksaani heiluttaa.
Oksaani, jolla istun ja katson
kuinka lehdet ajavat toisiaan takaa
kuullakseen niiden ajatuksia,
silittääkseen kosketuksesta kipeitä.
Minä kaikesta niin rikki
että katsominen sattuu.
Ja tuuli on ainoa jonka 
annan sisääni puhaltaa. 

Joskus sisimmässä voi tuulla lujaa tai hiljaa ja 
kumpikin voi elämäntilanteesta riippuen tehdä 
hyvää tai kipeää. Seurakunta haluaa olla mukana 
elämän eri käänteissä, sen erilaisissa tuulissa.

Kunnallisvaalien ja monenlaisten vaalilupausten 
ja toiveiden aikaan en välillä voi olla miettimät-
tä sitä arkea jota seurakuntamme alueella myös 
eletään. Samaan aikaan hyvinvoinnin ja menes-
tyksen rinnalla moni elää keskellä hätää, huolta ja 
pahoinvointia. Elämän ja arjen rosoisuus, vastoin-
käymiset, erilaiset riippuvuudet, taloudelliset vai-
keudet, yksin jääminen ja kriisit tekevät elämästä 
raskaan aamusta iltaan. 

Ruoholahden kappelissamme toimintaa riittää myös 
aamusta iltaan; perhekerhot, päiväkerhot, kokkiker-
ho, partio, raamattupiiri, jumalanpalvelukset, nais-
foorum, sana &sävel, keskiviikon kappelin avoimet 
ovet kello 10-14, varhaisnuorten olkkari, muskari, 
nuorten aikuisten Glow-illat ja moni muu toiminta 
mahdollistavat yhdessäolon toisten kanssa. Kap-
pelissa käyminen tarjoaa samalla myös tilaisuu-

Kappelissa ei tuule eikä sada

den oman hengellisyyden hoitamiseen hiljenty-
mällä tai keskusteluun työntekijän kanssa.

Iloitsen erityisesti tiistaisesta diakoniakahvilastam-
me kello 14-16 joka on koonnut alueella asuvia yh-
teen keskustelemaan ja kohtaamaan toinen toisiaan. 
Kappelin aulan sohvilla ja tuoleilla on parhaillaan 
istunut parikymmentä ihmistä ajatuksia vaihtaen, 
lehtiä lukien ja kahvitellen. 

Tulevia yhteisiä tapahtumia meillä on marraskuussa 
lauantain 24.11. kello 9-14 kirpputoripäivä ja kahvi-
la kappelilla. Muutamia pöytäpaikkoja on vielä va-
paana joten voit halutessasi ilmoittautua mukaan 
myymään tai tule ja piipahda tuolloin ostoksille! 
Keskiviikkoiltana 28.11. teemme retken Espooseen 
kulttuurikeskukselle runomatineaan. Kumpaankin 
tapahtumaan tiedot ilmoittautumisesta löytyvät alla. 
Voit merkata myös jo kalenteriisi ensimmäisen ad-
venttisunnuntain 2.12. jolloin vietämme kappelilla 
perhemessua kello 12 ja leivomme yhdessä joulu-
pipareita sen jälkeen.  

Älä jää yksin tuuleen ja tuiverrukseen vaan avaa 
rohkeasti kappelin ovi ja tule mukaan toimintaan! 
Lisätietoja löydät nettisivuiltamme, Kirkko ja 
kaupunki-lehdestä, facebookista tai pistäytymällä 
kappelilla hakemassa kuukauden ohjelman.

Olkoon syksyssäsi, arjessasi ja koko elämässä-
si Kaikkivaltiaan ja Pyhän Jumalamme hyvyys ja 
läsnäolo.

Leena Engström, 
diakoni

leena.engstrom@evl.fi
09 2340 6202
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naapuri, jonka 
tunnet nimestä.

Alepa Ruoholahdenkatu: Ruoholahdenkatu 23
Avoinna: ma-la 7-23, su 10-23.

BONUS JOPA 5 %         MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %        HOK-ELANTO.FI 

al
ep

a.
fi

200 g
1,45/kg

029
Maustetut 

jogurtit

180 g
16,61/kg

299
Isot katkaravut

430-500 g
11,51-9,90/kg
Suomi

495
Broilerin
Ohutleike

tervetuloa uuteen 
ruoholahdenkadun alepaan!

Tarjolla on laaja valikoima ruoka- ja päivittäistavaratuotteita - Alepan huokeaan hintaan, tottakai! 

Oltermanni
 viipaleet

369
300 g
12,30/kg

089

Suomalainen
Ruukkusalaatti 

mix

/kpl
Voimassa 29.10. asti

135

Ecuador
Reilun kaupan 

banaani

/kg
Voimassa 29.10. asti

Viime lehteen ehti mukaan vain teks-
timuotoinen kuvaus Intersport Ruo-
holahden toiminnan alkamisesta. 
Varsinaisesta myymälästä ei silloin 
vielä saanut kuvaa ja kauppiaatkin 

olivat liian kiireisiä kuvattaviksi, olihan maailma 
vielä hiukan sekaisin ja avajaiset kolkuttivat ovel-
la. Intersport aukesi Kauppakeskuksen avajaisiin 
ja lehti kävi jälkeenpäin tapaamassa kauppiaita 
Nina Fabritiusta ja Jari Immosta.

Kävi ilmi, että molemmat ovat pääkaupunkiseu-
dulta kotoisin, mutta he ovat viettäneet viimeiset 
vuodet nyt viimeksi Mikkelissä ja sitä ennen Jy-
väskylässä. Molemmissa paikoissa he olivat Inter-
sport-kauppiaita.

- Kyllä kotiintulo aina houkuttaa, vaikka savolai-
set omalla tavallaan ovatkin lupsakoita ihmisiä, 
Nina kertoo muistellen Mikkelin aikoja. 

- Meitä kiinnosti kovasti paluu Helsinkiin heti täs-
tä uudesta mahdollisuudestamme kuultuamme. 
Alkukeväästä kävimme sitten ensi kerran tutus-
tumassa Kauppakeskus Ruoholahteen ja ensi vai-
kutelma oli kieltämättä hiukan masentava. Kes-
kuksen toinen kerros oli aivan tyhjä ja muutenkin 
kaikki näytti hieman ränsistyneeltä ja vanhanai-
kaiselta. Saimme kuulla varovaisia ennustuksia 
tulevaisuuden suunnitelmista. Sanottiin, että K-
rauta jää ja Citymarket jää ja uutena yksikkönä 
keskukseen suunnitellaan Kodin Ykköstä. Tähän 
seuraan kaavailtiin meidän vetämää Intersportia. 

Alun epäusko on   
muuttunut  tyytyväisyydeksi
- Emme me suinpäin rynnänneet ehdotusta hyväk-
symään. Kyllä siinä aika pitkään pohdittiin mah-
dollisuuksia onnistua ”kuolevan näköisessä kaup-
pakeskuksessa”.

Nyt avajaiset ovat ohi ja toiminta on palaamassa 
arkeen. Täytyy sanoa, että kauppakeskuksen uusi 
ilme on täysin toinen kuin keväällä. 

- Avajaisissa huomasimme positiivisen hengen 
vallanneen talon ja kävijämäärätkin olivat meille 
miellyttävä yllätys. Usko tulevaan on nyt vahva.

Intersport tarjoaa välineitä ja  
tietoa liikunnasta kiinnostuneille
- Me tunnemme liikunnan salat. Asiakkaan ei tar-

Intersport-yrittäjät esittäytyvät

vitse tietää kaikkea kiinnostuksen kohteena ole-
vasta liikunnan lajista. Me kerromme ja opastam-
me lajin oikeaan harrastamiseen. Me toimimme 
liikunnan konsultteina. Toki tänne ovat tervetul-
leita myös he, jotka jo hyvinkin tietävät miten 
oman liikuntamuodon kanssa eletään ja mitä se 
vaatii. Ja meiltä löydät myös asut ja jalkineet ren-
toon vapaa-ajan viettoon.

Facebookissa ja netti- 
sivuilla käynti kannattaa
Nina Fabritius kehottaa asiakkaita tykkäämään heis-
tä facebookissa. Nettisivuilla www.intersport.fi voi 
myös käydä liittymässä Intersport-Clubiin. Merk-
kaamalla siellä itsensä Ruoholahden asiakkaaksi 
voi varmistaa, että pääsee hyödyntämään liikkeen 
erikoisedut ja saa paljon tietoa alan uutuuksista ja 
tapahtumista.

Intersport palvelee sinua – lähellä sinua!
Intersport Ruoholahti
Itämerenkatu 21 • Puh. 010 271 7800 (maks)

Kauppiaat Jari Immonen ja Nina Fabritius ja syksyn pipomuotia. Intersport on kauppakeskuksen tuloaulassa.

...kuntoiluvälineitä...

...urheilujalkineita.

Pelivälineitä...
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Hyväntoivonpuisto 
rakentuu yli kilometrin 
mittaisena vihreänä 
juovana keskelle asuin-

kortteleita.  Puisto tarjoaa rennon 
oleskelupaikan ja esteettömän 
yhteyden kevyelle liikenteelle 
lähes koko Jätkäsaaren halki. 

Virkistäytymään ja aktiiviseen ajanviettoon kutsu-
va puisto kiemurtelee asuintalojen keskellä.  Yli ki-
lometrin pituisena se muodostaa lähikortteleineen 
alueelle laajan autottoman vyöhykkeen. Puisto ulot-
tuu Ruoholahdesta aina Jätkäsaaren eteläkärkeen 
suunniteltuun uimarantaan asti. Puistoon suunnitel-
laan monipuolisia mahdollisuuksia oleskeluun ja 
leikkiin maisemataiteen keinoin. Hyväntoivon-
puistossa on jalankulun ja pyöräilyn pääreitti, jo-
ka johtaa alueen muihin puistoihin ja meren ran-
taan. Puisto nostetaan nykyistä maanpinnan tasoa 
korkeammalle, jolloin kevyen liikenteen yhteydet 
jatkuvat silloilla pääkatujen yli.

Hyväntoivonpuiston suunnittelun lähtökohtana ovat 
olleet avoimet, mutta vaihtelevat maisemat. Puis-
tosta rakennetaan loivasti kumpuileva, nurmipin-
tainen viheralue. Sinne istutetaan runsaasti puita 
tuottamaan vehreyttä ja vähentämään tuulisuutta. 
Istutuksissa vältetään korkeita pensaita jotta näky-
mät pysyvät avoimina. Alueen viihtyvyyttä lisä-
tään sijoittamalla erilaisia toimintamahdollisuuk-
sia pitkin puistoa.

Puiston rakentaminen
Puisto toteutetaan kahdessa vaiheessa. Pohjoisen 
puistonosan suunnitelmat ovat valmiit ja niiden 
toteuttaminen on aloitettu tänä vuonna korotta-
malla puistoaluetta Jätkäsaaren alueella syntyneil-
lä ylijäämämassoilla. Puisto kohoaa nykyisestä 
maanpinnasta huomattavasti ja sen hahmottami-
nen tässä vaiheessa on varsin haasteellista. Pie-

Hyväntoivonpuisto 
- Jätkäsaaren vihreä sydän

nen viitteen tulevasta voi hahmottaa jo rakennetusta yli-
jäämämassoilla muotoillusta alueesta kuvassa (nostureita). 
Puistosta muotoutuu maastollisesti vaihteleva, kumpuile-
va viherkaista, jonka voi jo aistia kuvan (puistonäkymä) pe-
rusteella. Taustalla erottuu jo valmistunut HOAS:n talo. 

Rakennustyöt etenevät vaiheittain samanaikaisesti puis-
toon rajoittuvien asuintalojen kanssa, koska puisto tu-
keutuu suoraan talojen perusmuureihin. Vain kapeat suo-
jakaistat erottavat talojen seinät puistosta, ilman mitään 
leveitä kulkuväyliä. Näin luodaan kiinteä yhteys asumi-
sen ja viihtyisän vapaa-ajan vieton välille. Puiston poh-
joisosan rakentaminen on käynnissä ainakin vuoteen 
2017 saakka. 

Mahdollisuudet aktiiviseen ajanviettoon
Hyväntoivonpuistoon rakennetaan erikokoisia toiminnalli-
sia alueita. Yksi näistä on liikuntakenttä, joka sijoittuu puis-
ton puoliväliin maanalaisen jäteaseman päälle. Kenttä on 
kaikkien jätkäsaarelaisten yhteisessä käytössä, ilman eril-
lisiä käyttövuorojen varausjärjestelmiä. Muita toiminnal-
lisia alueita muodostuu puiston poikki kulkeville leveille 
yhdyskäytäville, jotka johtavat tonttikaduille. Käytäviä 
on mahdollisuus hyödyntää erilaisten toimintojen harras-
tusalueina. Liikuntaa voi Jätkä saaressa harrastaa myös 
Hyväntoivonpuiston itäpuolelle sijoitettavassa laajassa 
liikuntapuistossa, jonne sijoittuvat alueen muut urheilu-
toiminnot, kuten täysimittaiset jalkapallokentät.

Puistoon myös leikki-  
paikkoja ja koirapuistokin
Puiston alueelle rakennetaan myös kolmen päiväkodin 
leikkipihat, jotka maisemoidaan maastoon maaleikkaus-
ten avulla. Nämä leikkipuistot ovat aidattuja ja päiväko-
tien aukioloaikoina vain päiväkotien käytössä. Iltaisin ja 

viikonloppuisin leikkipuistot ovat kaikille avoimia. Alu-
eelle rakennetaan myös muita yleiseen käyttöön tarkoi-
tettuja lapsien leikkialueita. Näistä yksi sijaitsee Rionka-
dun jatkeena rakennettavalla yhdyskäytävällä.

Jätkäsaaressa ei unohdeta myöskään lemmikkejä. Hy-
väntoivonpuisto liittyy pohjoispäässä Selkämerenpuis-
toon, jonne rakennetaan koirapuisto. Hyväntoivonpuisto 
on reitti alueen halki Hyväntoivonpuisto toimii liiken-
teellisesti merkit tävänä reittinä pyöräilijöille ja jalankul-
kijoille. Puiston läpi kulkee kevyenliikenteen väylä, joka 
yhdistää Ruoholahden aina Länsisatamaan saakka. Väylä 
ylittää Välimerenkadun ja Länsisatamankadun teräsraken-
teisia ristikkosiltoja pitkin. Nämä sillat ovat osa alueen 
taiteellista kokonaisuutta.

Maisemataidetta
Hyväntoivonpuiston rakentamisessa kiinnitetään huomio-
ta alueen taiteelliseen ilmeeseen. Siltojen lisäksi Länsisa-
tamankatuun ja Välimerenkatuun liittyvät portaat, luiskat ja 
tukimuurit tullaan toteuttamaan muotokieleltään yhtenäi-
sinä maise mataideteoksina. Lisäksi on suunnitteilla koko 
puistoalueen läpi jatkuva taide-elementti, joka kuvastaisi 
puiston ja koko alueen merenläheisyyttä.

Jari Virmanen
Projekti-insinööri

Talous- ja suunnittelukeskus
Länsisataman aluerakentamisprojekti

Hyväntoivonpuisto kulkee läpi Jätkäsaaren, Ruoholahdesta Länsisatamaan saakka. Kuva: © Tietoa Visualisointi Oy.

Parvekenäkymä pohjoisesta 
etelään. Kuva: 3D Render Oy.
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Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistynyt puis-
ton eteläisen osan ja siihen rajautuvien kortteli-
en asemakaavoitus. Kaavoitusvaiheessa tarkastel-
laan erityisesti puiston eteläosan maastonmuotoilua 
ja reittiyhteyksiä puiston osan ja muiden Jätkäsaaren 
julkisten ulkotilojen välillä. Lisäksi tutkitaan puiston 

toiminnallisia tarpeita. Tavoitteena on, että Hyväntoivonpuiston etelä-
osan asemakaavaluonnos laaditaan vuoden 2013 aikana ja että kaava-
ehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2014.

Puiston eteläosaan on suunnitteilla kaikille jätkä saarelaisille avoin asu-
kaspuisto. Tämän lisäksi puiston suunnittelussa on tutkittu vaihtoehtoja 
rinteelle, joka soveltuisi talvella mäenlaskuun ja kesällä piknik-nurme-
na auringonottoon. Muutoin eteläiseen osaan on suunniteltu jousta-
vasti eri käyttötarkoituksiin soveltuvia alueita, ja eri toiminnoille 
varattuja alueita on hieman vähemmän kuin pohjoisessa osassa. Etelä-
osan maaston korkeimmilta kohdilta avautuu pitkiä näkymiä ympäröi-
vään kaupunkitilaan.

Hyväntoivonpuiston eteläosassa korostuu meren läheisyys. Puiston päät-
teeksi sijoittuu yleinen uimaranta tai uimala, jossa virkistäytyminen ke-
sähelteellä tuo oman leimansa alueen monipuolisuuteen ja viihtyvyyteen. 
Uimapaikalta rantapromenadit johtavat aikanaan rantapuistoihin, jois-
ta näkymät aukeavat Lauttasaareen, Pihlajasaareen ja avomerelle.

Mari Soini
Maisema-arkkitehtiharjoittelija

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Länsisatamaprojekti

Hyväntoivonpuisto 
- Jätkäsaaren vihreä sydän

Hyväntoivon-
puiston 

eteläisen osan 
suunnittelu 
käynnissä

Hyväntoivonpuisto kulkee läpi Jätkäsaaren, Ruoholahdesta Länsisatamaan saakka. Kuva: © Tietoa Visualisointi Oy.

Hyväntoivonpuiston rakentaminen on käynnistynyt, tilanne 17.8.2012. 
Kuva: Vladimir Pohtokari

Hyväntoivonpuisto, näkymä edellisen kuvan kohdalta valmistumisen jälkeen 2017. 
Kuva: Jarmo Roiko-Jokela/3D Render Oy.

Jätkäsaareen avataan uusi K-market marras-
kuun loppupuolella. Kaupan tilat ovat vielä 
kovasti kesken osoitteessa Välimerenkatu 5 
eli HOAS:n rakennuksen kaupunginpuolei-

sessa päässä. 

Uudet K-kauppiaat Ville Petteri ja Pia Hämäläi-
nen tempaisivat tosi toimien alkamista odottaes-
saan lahjoittamalla Jätkäsaaren päiväkoti Sauk-
koon lasten turvaliivejä, heijastimia ja pelejä. 
Samat lahjat toimitetaan myöhemmin myös Ruo-
holahden lastentalon päiväkotiin. Ville ja Pia oli-
vat omaehtoisesti ottaneet yhteyttä päiväkoti Sau-
kon johtajaan Riitta Kujanpäähän ja pyytäneet 
lupaa saada tulla luovuttamaan lahjoituksensa. 
Päiväkoti Saukko on ensimmäinen uusi päiväko-
ti Jätkäsaaressa ja sijaitsee osoitteessa Saukonpaa-
denranta 4 eli Crusellin sillan pielessä olevassa 
Saukonpaateen ensimmäisenä valmistuneessa uu-
dessa kiinteistössä.

Riitta Kujanpää kertoi, että päiväkoti Saukko on 
mitoitettu 42 lapselle, mutta tässä alkuvaiheessa 
hoidossa on vain 15 kappaletta pilttejä. Aivan uu-
det tilat ovat luonnollisesti hienot ja kaikki tuok-
suu vielä muovikaupalta. Erikoisesti kävijän sil-
mään pisti päiväkodin pihalla oleva suuri lasten 
leikkipuisto monine mielenkiintoisine laitteineen. 
Paikka näytti aikuisen silmin katsottuna olevan 
lapsille suuri seikkailupuisto. Lasten mielipidettä 
ei päästy kysymään, sillä käynti oli ajoitettu las-
ten päivätorkkujen aikaan.

Ville ja Pia Hämäläinen toivat lapsille keltaiset 
turvaliivit, joissa oli poropoika Nikon kuva. Riit-
ta Kujanpää arvioi Nikon kuvan tekevän liiveistä 
lapsille erittäin suositut. Niko on kuulemma lasten 
parissa kulttihahmo juuri nyt. Liivien mukana tuli 
myös lisäheijastimia ja muistipelikortteja.

K-market Jätkäsaaren  
avajaisia vietetään 22.11.
Villen ja Pian kanssa päätettiin, että uuden myy-

K-market tulee Jätkäsaareen
Uudet kauppiaat aloittivat hyväntekeväisyydellä

Päivi Toivanen (vas) ja Riitta Kujanpää päiväkoti Saukosta sekä Pia ja Ville Hämäläinen ja 
Poropoika Niko turvaliivissä.

mälän esittely tehdään vasta lehden seuraavassa 
numerossa, sen verran kesken rakennustyöt vielä 
ovat. Tässä vaiheessa nuoret kauppiaat kuitenkin 
kertoivat jo tavoitteistaan kaupan suhteen. 

- Saamme käyttöömme valoisan ja korkean uuden 
myymäläkiinteistön, johon voimme suunnitella 
mielemme mukaisen täyden palvelun ruokakau-
pan. Tila tulee poikkeamaan useimmista kivijal-
kamyymälöistä juuri valoisan ilmeensä ja kokon-
sa puolesta. Suomessa alle 400 neliön myymälät 
saavat pitää kaupan auki vapaasti. Suuremmilla 
kaupoilla aukioloajat noudattavat säädöksiä. Em-
me ole niinkään tähdänneet pitkiin aukioloaikoi-
hin, vaan haluamme olla alueen asukkaille kor-
keatasoinen ja monipuolinen ruokakauppa, josta 
perhe saa kaikki tarvitsemansa ruokatarvikkeet 
yhdestä paikasta.

Palvelu ja tuoreus valtteina
- Tilanteen mukaan muuttuvilta palvelutiskeiltäm-
me tarjoamme viikolla ja työpäivinä työaikaan 
mukaan otettavia herkkuja opiskelijoille, alueella 
työskenteleville ja ohikulkijoille. Viikonlopun lä-
hestyessä tiskeihin ilmestyvät perheen yhteisten vii-
konloppuaterioiden raaka-aineet, esimerkiksi tuo-
re kala. Ville kertoo olevansa koulutukseltaan  juuri 
liha- ja kala-asiantuntija, joten hänellä on päässään 
lukuisia suunnitelmia asian tiimoilta. Pia lisää, et-
tä me myös leivomme itse ja kaikki salaatit teh-
dään itse paikan päällä.

Voit vaikuttaa K-market Jätkä- 
saaren palveluun ja ilmeeseen
Ville ja Pia kehottavat kaikkia tulevia asiakkai-
taan kertomaan Facebookissa (www.facebook.
com/k-marketjatkasaari) toivomuksensa uuden 
kaupan toiminnasta. Vielä ehtii antaa hyviä aja-
tuksia. Ne otetaan mielellään vastaan ja toteute-
taan mahdollisuuksien mukaan. 

PS

K-market Jätkäsaari 
tulee HOAS:n talon 
kaupungin puoleiseen 
päähän.
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Siitä asti, kun ensimmäisiä huhuja Kaup-
pakeskus Ruoholahden muuttumisesta 
alkoi liikkua Ruoholahden kujilla ja ka-
navan varrella viime keväänä, oli vahva-

na ounasteluna myös Kodin Ykkösen saaminen 
kauppakeskukseen. Ja siitä alkoi odotus. Kaikista 
merkittävistä kauppakeskukseen tehdyistä muu-
toksista on kodin sisustustavaratalon tulo varmas-
ti ollut mieluisin uutuus. Kansan suusta asiasta on 
kuulunut vain positiivista ajatuksia.

Oman kodin kohennus 
on aina ajankohtaista
Vanhimmat ruoholahtelaiset ovat asuneet kodeis-
saan parisenkymmentä vuotta, uusimmat ovat 
vas ta muuttaneet sisään. Kauppakeskus Ruoho-
lahdesta on nyt muodostunut sisustajan ja kodin-
laittajan kauppakeskus. Ajatuksen synnytti K-rau-
dan rautakauppias Hannu Toivonen todetessaan 
rautakaupan remonttipalvelujen ja Kodin Ykkösen 
sisustuspalvelujen täydentävän toisiaan ja palvele-
van niin vanhaa kotiaan ehostavia kuin uutta kaunis-
taviakin. Henri Mäenalanen korostaa, että Kodin 
Ykkönen on nimenomaan korkeatasoinen ja pal-
veleva sisustajan erikoistavaratalo, jossa hinnan ja 
laadun suhde pyritään pitämään suotuisana. Ava-
jaisten yhteydessä tavaratalossa käyneet yllättyi-
vät nähdessään talon avajaistarjoukset. Laatutava-
raa oli tarjolla uuden alun kunniaksi erinomaisen 
edullisin hinnoin. Henri tähdentää, että suuri osa 
avajaistarjouksista on voimassa 28.10. asti. 

Ruoholahden Kodin    
Ykkönen on lajinsa pienimpiä
Yleensä Kodin Ykköset eivät sijaitse kaupunki-
en keskustoissa, vaan vähän ulkopuolella. Hel-
sinkiläiset ovat kuitenkin, tästä poiketen, saaneet 
erikoisaseman. Elokuussa avattiin Kaisaniemeen 
tavaratalo ja nyt siis lokakuussa jo toinen keskus-
tatavaratalo Ruoholahteen. Kooltaan Ruoholah-
den myymälä on pienimpiä Kodin Ykkösiä. Henri 
Mäenalanen toteaakin, että tämä aiheuttaa haas-
teita myymälän valikoimalle: 

- Tilankäytön suunnittelu vaatii tarkkaa harkin-
taa. Kaikesta huolimatta meillä täällä Ruoholah-
dessa on esillä yli 30 000 tuotenimikettä. Valikoi-
ma pitää sisällään tasokkaita tuotteita koko kodin 
sisustamiseen. Huonekaluista valaisimiin, astias-
toista kodinteks tiileihin, kodin elektroniikkaan ja 
kodinhoitotuotteisiin. Valokuvaukseen liittyvä va-
likoima on kasvava tuoteryhmä. Tarjolla on myös 
viihdettä peleistä musiikkiäänitteisiin ja filmeihin. 
Kaikkea, mitä kodinlaittaja saattaa tarvita. 

- Meillä tärkeitä ovat ”omat tuotemerkit”, joi-
ta ovat mm. Anno-kodintekstiilit ja luonnollises-
ti Pirkka-tuotteet, mutta tarjolla on myös paljon 
muita tunnettuja ja arvostettuja  brandejä, esimer-
kiksi astiastoista Iittala, Arabia ja Villeroy Boch 
sekä tekstiileissä Finlayson ja huonekaluissa Fur-

Tätä odotettiin 
hartaasti 

– Kodin Ykkönen 
tuli Ruoholahteen

Tavaratalon oikea nimi nykyään on siis Kodin Ykkönen. 
Moni muistaa vielä samaa ketjua kutsutun Kodin 
Anttilaksi ja aikoinaan myös pelkäksi Anttilaksi. 
Tavaratalojohtaja Henri Mäenalanen kertoo, että 
Antti-lan nimi on vielä jäljellä tavarataloketjun tausta-
toiminnoissa, mutta muuten vanhat ajat ovat menneet 
ja myymäläidea on uusiutunut.

ninova. Elektroniikan valikoima on hyvin laaja, 
Henri jatkaa.

Palvelu erottaa Kodin  
Ykkösen marketista 

Henri haluaa erikoisesti korostaa, että hänelle hy-
vin tärkeää on tarjota hyvää palvelua. 

- Me pyrimme huomioimaan jokaisen sisään tu-
levan asiakkaan. Henkilökuntamme on koulutettu 
antamaan asiantuntevia neuvoja kaikesta valikoi-
missamme. Tarjoamme sisutusneuvojan palvelu ja, 
ilmaiseksi puoleen tuntiin saakka. Edullista kor-
vausta vastaan meiltä saa sisutussuunnitelman, 
oli pa kyseessä koko yrityksen toimitilojen uudis-
taminen tai yksittäisen kodin pienen osan viih-

tyvyyden parantaminen. Kotiinkuljetus kuuluu 
pal ve luvalikoimaamme. Ja tietysti myös kodin-
tekstiilien, esimerkiksi verhojen ompelupalvelu.

- Minun lisäkseni meitä Kodin Ykkösläisiä on 
täällä Ruoholahdessa 50 kappaletta ja me haluam-
me antaa asiakkaillemme täydellistä kodin sisu-
tuspalvelua, Henri Mäenalanen tiivistää. Tervetu-
loa kokeilemaan.

Kodin Ykkönen sisutustavaratalo
Kauppakeskus Ruoholahti, 2 kerros
Itämerenkatu 21
010 534 4750

Tavaratalojohtaja Henri Mäenalanen ympärillään joukko sisutuksen asiantuntijoita Pulmu Koukkunen (vas.), Anne Mattila, 
Annukka Haglund, Jasmine Degerth ja Linda Lietsala.

Kodin 
tekstii-
lit myös 
ommellaan 
tarvit-
taessa.

Astiastot, 
mm Villeroy 

Boch 
kuuluvat 

valikoimiin.

Pelit, musiikki ja elokuvat lisäävät kodin viihtyisyyttä. Furninova on laadukas huonekalubrändi. Matot ovat joka kodin perushankinta.
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Nyt m
yös Verkko-

kaupan katutasossa, 

Tyynenmerenkatu 11

020 796 978135

MEILTÄ TEILLE...

teekkarienautokoulu@welho.com

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

659 771

Ei oppi ojaan kaada!

•  lähde sinäkin liikkeelle ja liikenteeseen

•  vielä ehdit ennen lakimuutosta

•  B = henkilöautokurssit alkavat 
     joka maanantai klo 17.00.

Lähellä sinua, sinunkin autokoulusi

Kuka muistaa, mistä Alepa-ketjun ni-
mi juontaa juurensa? Varmaan sit-
tenkin aika moni, onhan kysees-
sä suhteellisen tuore asia. Nimi on 
syntynyt lyhennyksenä nimihirviös-

tä ALEnnustavaratalo PAjunen. Pajusen suvun 
kaup piasperinteet katkesivat vuonna 1987, kun SOK 
osti perheeltä 37 myymälän ketjun. Ja aivan oikein, 
kyllä nykyinen Helsingin ylipormestari Jussi Pa-
junen oli silloin myyjäpuolella.

- Nykyään Alepoja on yli 90 kappaletta. Ketju on 
keskittynyt toimimaan vain pääkaupunkiseudul-
la. Alepa haluaa olla kaikki tarvittavat tuotteet ar-
jen ostamiseen tarjoava lähimyymälä. Näin kertoo 
Ruoholahden avajaisissa mukana ollut ryhmä-
päällikkö Matti Markkula. 

Alkuaikojen Alepa oli halpahalli, jossa tavara oli 
paljolti tarjolla suoraan lavoilta, valikoima oli sup-
pea, sisälsi vain perustuotteita ja tuotteiden asette-
luun ei juurikaan kiinnitetty huomiota. Tavoittee-
na oli vain hyvin edulliset hinnat. Matti Markkula 
sanoo ketjun ilmeen suuresti muuttuneen ajan ja 
asiakkaiden vaatimusten mukaan. 

- Ruoholahden uusi Alepan on kruununjalokivi 
Alepojen joukossa. Täällä olemme voineet toteut-
taa myymälän aivan viimeisten trendien mukaan. 

Matti tuntee ketjun. Hänen alaisuudessaan on pa-
risenkymmentä myymälää itäisessä Helsingissä ja 
keskustan alueella.

Myymäläpäällikkö Juha   
Keränen puhkui tyytyväisyyttä
- Pienestä koostaan huolimatta Ruoholahden myy-
mälä tarjoaa huomattavan suuren valikoiman tuot-
teita, myös paljon erikoisvalikoimaan luokitelta-
via tuotemerkkejä. Meillä on esillä 5 500 ni mikettä, 
Juha Keränen kehaisee. 

Jokaisen kauppiaan ylpeys, hedelmä- ja vihan-

Alepa Ruoholahti 
aloitti 18.10.

 Juustovalikoima on poikkeuksellisen 
monipuolinen.

Ryhmäpääl-
likkö Mat-
ti Markkula 
(vas.), myymä-
läpäällikkö Ju-
ha Keränen ja 
apulaismyymä-
läpäällikkö An-
nika Niittymäki.

neshylly, oli Juhallakin erinomaisen tuoreen ja mo-
nipuolisen oloinen. Toimittaja löysi hyllystä mm. pi-
tahaya-hedelmiä, joita oli saanut maistaa viimeksi 
Vietnamissa. Juha kertoi valinneensa Ruoholah-
teen kaikkein laajimman saatavilla olevan valikoi-
man hedelmien ja vihannesten osalta. Pitahaya on 
muuten noin omenan kokoinen, iloisen punaisen 
värinen, nahkeakuorinen, eksoottinen hedelmä, 
jonka sisus on valkoinen ja mehukas ja täynnä 
pieniä mustia, mutta syötäviä, siemeniä. Erikoi-
suus siis.

Alle 400 neliön kauppa  
saa olla auki rajoituksetta
- Alepan tyylin  mukaisesti olemme avoinna aa-
muvarhaisesta iltamyöhään. Neliömäärän pitä-
minen alle 400 neliössä vaikuttaa tietenkin va-
likoiman laajuuden lisäksi myös esillepanoon. 
Olemme kuitenkin onnistuneet saamaan kaiken 
siististi hyllyyn. Suurin ero Alepan ja esimerkik-
si isosiskojen S-marketien välillä on, että Alepas-
sa ei ole palvelutiskejä. Palvelua meiltä saa silti.

Alepan yksi myyntilauseista kuuluu: Naapuri, 
jonka tunnet nimeltä. Juuri sellaiseksi Juha haluaa 
oman Alepansa kehittää.

- Olen jo henkilökuntaa rekrytoidessani keskitty-
nyt valitsemaan ulospäin suuntautuneita ja iloisia 
yksilöitä henkilökuntamme jäseniksi. Etsin myös 
uutta verta Alepaan. Nyt meitä on täällä 12 nuor-
ta ja palvelualtista luomassa lämmintä kaveritun-
nelmaa asiakkaille. Haluamme, että asiakas tuntee 
tulevansa kuin kotiin ja tuntee olevansa henkilö-
kuntamme kanssa kaverit täällä asioidessaan. Sel-
lainen tuttu naapuri.

Alepa Ruoholahdenkatu
Ruoholahdenkatu 23 
(aivan Baanan alkupään vieressä)
puh 010 766 9940

PS
 

Hedelmä- ja vihanneshylly, etu-
alalla punainen pitahaya.
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Ruoholahdessa tapahtuu

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Konsertteja

Nimeni on Christina Salin, asun Kirkkonummella. 
Maalaan öljymaalauksia ja aiheena ovat saaristo 
ja meri. Meren saaminen elävän näköiseksi on 
vaikeaa. Tavoitteenani on saada nimeä 
merimaalarina.

Merinäyttelyni on Helsingin Kaapelitehtaalla 
Galleria Aapelissa 31.10.-15.11.2012. 
Käynti E-porras, avoinna ke-pe 12.00-18.00 
ja la-su 12.00-16.00.

Christina Salinin meriaiheisia tauluja

Näyttelyni kautta haluan jakaa merikokemukseni muiden kanssa.

www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

Merikaapelihalli
Helsinki Vintage 28.10. 
Sexhibition 2.-3.11.

Merikaapelihalli, Puristamo ja Valssaamo
Martin markkinat 24.-25.11.

Kaapelitehtaan C-rappu, 2. krs
Marrastori 24.-25.11.

K&C Kekäläinen & Company
THE BEAST 9.-11.11.
IHO - SKINLESS 22.-25.11.
UHRI – SACRE 29.-2.12.

Zodiak - Uuden tanssin keskus
For those who have time 27.10.-9.11.
Art and Life 15.-18.11.
Jeminan monta elämää 22.11.-4.12.

Hurjaruuth
TALVISIRKUS AFRIKKA 7.11.-6.1.2013

Tuglas-seuran perinteiset Mar-
tin markkinat järjestetään 
Kaapelitehtaalla 24.-25.11. 
Supersuositussa tapahtumas-
sa esitellään tänä vuonna 

Haapsalua ja Läänemaan maakuntaa. 
Martin markkinat järjestetään nyt jo 29. 
kertaa. Virolaista kulttuuria, matkailu-
mahdollisuuksia, käsityötä ja herkkuja esittele-
vässä suurtapahtumassa oli vuonna 2011 esillä 
yli 160 yritystä, järjestöä, käsityöläistä ja taitei-
lijaa. Tapahtumassa vieraili yli 19 000 kävijää. 

Tänä vuonna Martin markkinoiden teemana on 
Haapsalun kaupunki ja Läänemaan maakunta. Mar-
tin markkinoilla yleisö voi seurata mielenkiintoista 
kulttuuriohjelmaa, tutustua koko Viron kattavaan 
matkailunäyttelyyn sekä ostaa kirjoja, musiikkia, 
käsitöitä, taidetta ja elintarvikkeita.

Kaapelitehtaalla järjestettävät Martin markkinat ovat 
avoinna lauantaina 24.11. kello 10.00–18.00 ja sun-
nuntaina 25.11. kello 10.00–17.00.

Markkinoiden tunnetuimmat esiintyjät tänä vuon-
na ovat: presidentinrouva Evelin Ilves, kirjaili-
jat Sofi Oksanen, Indrek Hargla ja Heikki Yli-
kangas, muusikot Ivo Linna, Antti Kammiste ja 
näyttelijät Antti Lang ja Sepo Seeman.

Martin 
markkinat 

2012

Martin markkinoiden aattona, perjantaina 23.11. 
kello 19.00 Temppeliaukion kirkossa järjestetän 
konsertti Musikaalinen Läänemaa ja lauantaina 
24.11. Kaapelitehtaalla vietetään hauskaa virolais-
ta iltaa elävän musiikin tahtiin kello 18.00 alkaen.

Sisäänpääsy kaikkiin Martin markkinoiden tapah-
tumiin on ilmainen. Tapahtuman tarkka ohjelma 
on nähtävillä osoitteessa www.martinmarkkinat.fi 
ja Facebookissa. 

Samaan aikaan 24.–25.11. Kaapelitehtaan C-ra-
pun toisessa kerroksessa on Kaapelin ja Suvilah-
den vuokralaisten Marrastori. Torilla on myynnis-
sä taidetta, käsitöitä ja kirppistavaraa. Marrastori 
on avoinna lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00–
16.00.

Stella Polaris
Improvisoidut näytelmät 19.9.-16.11.

Suomen valokuvataiteen museo
POLAROID 18.8.-2.12.

Teatterimuseo
KUVIA NYKY-SUOMESTA 21.9.-31.3.2013

Kaapelin galleria
Eeva-Leena Eklund 11.10.-4.11. 

Galleria Käytävä
Hot One Hundred 1.1.-31.12.

Drawing Gallery D5
NARKISSOS 28.7.-31.10.

stoa mariapassio
LÄHELTÄ 1.9.-31.10.

Su 28.10. klo 15.00 Liedmusiikkia kuvatai-
teen äärellä. Laulajia ja pianisteja Sinebrychof-
fin taidemuseon Empire-salissa, Bulevardi 40, op. 
Heikki Pellinen. 10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaisek-
si. Pääsylipun hinnalla näyttelyyn ja konserttiin
Ke 31.10. klo 19.00 Visollo lähtötunnelmissa. 
Nuori soittaa -tapahtumaan Kuopioon lähtevä or-
kesteri esittää ”matkamusiikkia”, johtavat Mari 
Kortelainen ja Tapio Tuovila. KMS
Pe 2.11. klo 19.00 Liederkreisit 1. Helsingin Kon-
servatorion laulunopiskelijat ja pianistit esittävät lied-
taiteen helmiä. KMS
Ma 5.11. klo 19.00 Laulaen iloa saamme. Han-
na-Leena Haapamäen oppilaat. KMS
Ti 6.11. klo 19.00 Vanhaa ja vieläkin vanhempaa. 
Helsingin Konservatorion ja Metropolian vanhan 
musiikin soittajat. Roihuvuoren kirkko
Pe 9.11. klo 19.00 Laulajien ilta, Ritva Laamasen 
oppilaat, luokka 130
La 10.11. klo 13.00 Pianistien matinea, Naoko 
Shibayama-Aarnion oppilaat, luokka 130
Su 11.11. klo 15.00 Laulu isälle. Ritva Laamasen 
oppilaat esittävät liedejä ja aarioita Sinebrychoffin 
taidemuseon Empire-salissa, Bulevardi 40. 10/8 
€, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Pääsylipun hinnal-
la näyttelyyn ja konserttiin
Ma 12.11. klo 18.00 Violat ja viulut villeinä, Sari 
Aallon oppilaat. KMS
Ti 13.11. klo 19.00 Viulistit vauhdissa, Päivi Val-
jakka-Salmisen oppilaat. KMS
To 15.11. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijat ja 
oppilaat esittävät musiikkia konservatorion aula-
kahvilassa. KMS

Pe 16.11. klo 18.00 Musiikki-ilta. Opiskelijoiden 
ja oppilaiden esityksiä. KMS
Su 18.11. klo 15.00 Laulu lumoaa kuvataiteen ää-
rellä. Anitta Rannan oppilaat esiintyvät Sinebry-
choffin taidemuseon Empire-salissa, Bulevardi 
40. 10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Pääsylipun 
hinnalla näyttelyyn ja konserttiin
Ma 19.11. klo 18.00 Vinhasti viululla, Tapio Tuo-
vilan oppilaat. KMS
To 22.11. klo 17.30 Helisevät huilut, Maija-Liisa 
Mäkeläisen oppilaiden konsertti, luokka 130
Pe 23.11. klo 19.00 Avoimen Konservatorion il-
ta. Avoimen Konservatorion oppilaiden esityksiä. 
KMS
La 24.11. klo 18.00 Kamarikuoro Auditen juhla-
konsertti. Kamarikuoro Audite 20 vuotta
johtaa Jani Sivén, Auditen säveltäjien musiikkia, 
Anna Huuskonen, Mikko Sidoroff, Jani Sivén, 
Matthew Whittall. Lisätiedot www.audite.fi. Rita-
rihuone, Ritarikatu 1, Hki
Ma 26.11. klo 18.00 Kamarimusiikkia. Helsingin 
Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiske-
lijat esittävät musiikkia eri aikakausilta, op. Timo 
Saarilahti. KMS

Marraskuun 8. päivä Kaapeli-
tehtaan Pannuhallissa ensi-il-
taan  tuleva Talvisirkus Afrikka 
sai alkusysäyksensä Senegalin 
pääkaupungin Dakarin laitamil-

la erää nä joulukuisena päivänä otetusta valokuvasta, 
jossa näkyi savimajojen keskellä moottoripyörällä 
kulkeva joulupukki tonttuineen. ”Tonttuja on kaik-
kialla. Eivätkä ne ole pelkästään meidän länsimais-
ten kulttuuriomaisuutta”, ajatteli esityksen ohjaava 
teatterinjohtaja Arja Pettersson. Tämä ajatus nä-
kyy vahvasti esityksessä ja sen videolavastukses-
sa, jossa tontut seikkailevat niin Lapin tuntureilla 
kuin keskellä urbaania Afrikkaa.

Uutta sirkusta, videotaidetta ja elävää musiikkia 
yhdistelevää esitystä värittävät Suomessa harvoin 
nähdyt afrikkalaiset sirkusartistit ja urbaanit ka-
tutanssit. Talvisirkus tonttuineen saa uuden ener-
gisen sävyn, kun Ghanan Accrasta saapunut neli-
henkinen sirkusryhmä näyttää taitonsa. Ryhmän 
jäsenet ovat opiskelleet sirkusta mm. Kiinassa ja 
voittaneet Golden Lion -palkinnon arvostetulla 
Wuqiao International Acrobatic Circus -festivaa-
lilla vuonna 2004.

Kohta kaksikymmentä vuotta täyttävästä Talvisir-
kuksesta on vuosien saatossa muodostunut mo-
nille vuotuinen perinne, jonne lähdetään koko 
perheen voimin. Pukinkonttiin saa mukavasti täy-
tettä, kun suuntaa Kaapelitehtaalle ja hankkii liput 
joulunajan iloisimpaan tapahtumaan. Lipunmyyn-
ti on avoinna Kaapelitehtaan pääaulassa ma-ke 
klo 11–18 ja to-pe klo 11–16.

Talvisirkus Afrikka Kaapelitehtaan Pannuhallissa 
8.11.2012–6.1.2013.

Lisätietoja: www.hurjaruuth.fi

Talvisirkus Afrikka
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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
• Alepa Ruoholahti, Ruoholahdenkatu 23 010 766 9940
• 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
Isännöintitoimistoja
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473

Tue oman alueesi yrittäjää! Ruoholahden palveluhakemisto
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21  09 3417 0707
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy,   
  Messitytönkatu 10  050 300 9980
Kiinteistövälittäjät
• Area m2 Oy LKV, Ilmarinkatu 10 010 622 4030
Kioskit
• R-kioski, Selkämerenkatu 7  09 685 6323
Kodintekniikkaliikkeet
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8  09 694 4577
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11  0600 55 24 24 (maks)
Konserttisalit
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6   09 586 0580
Kotipalvelu
• Sellina, Tallberginkatu 2 B 4, www.sellina.fi   0800 96646
Kotisiivoukset  
• Kotiapu-Koralli, Gyldenintie 3   09 2289 0502
• Sellina, Tallberginkatu 2 B 4, www.sellina.fi   0800 96646
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1  09 4763 8300
Kuntosalit
• Motivus kuntokeskus,   
  Kauppakeskus 4. krs., Itämerenkatu 21 09 4153 3530
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
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   09 6855 0800
Parturit - kampaamot
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 09 694 5418
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi  09 685 6510

Polkupyöräliikkeet     
• Best Brakes, Lauttasaarentie 15  044 763 7302
Pysäköintipaikat     
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
 www.ruoholahdenpysakointi.fi 010 228 6016
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
• Kahvila-ravintola Itämerentori, Itämerenkatu 15 020 770 2235
• Lauantai, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• Martina, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• 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   020 796 9781
• 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

Urheilutarvikkeita
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 271 7800 (maks)

Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että 
numeroon soittaminen on maksullista.

Tue oman alueesi yrittäjää!


