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Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2012

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

LÄMMIN JOULU ALKAA 
KAUPPAKESKUS RUOHOLAHDESTA!

PEHMEIDEN PAKETTIEN PARHAAT, 
NYT UUSIMMISTA LIIKKEISTÄMME:
PPEHHMM
NNNNYT U

K-RAUDASSA 
JOULUKUUSIEN 
MYYNTI 17.12.
ALKAEN

INTERSPORT RUOHOLAHDESTA 

McKinley Yoho / Wapta 
Lämmin mikrofl eece-
väliasu naisille ja miehille

USIMMMIISSTTAA LLIIIIKKKEISTÄÄMMMEE:
OHOLALAHDESTA 

o / WWapta 
fl eeece-
jaa miehilleee

–40%

10,- 5 kpl

KODIN1 
RUOHOLAHDESTA 
Benetton Colors 
-froteepyyhkeet 
norm. hinnoista –40%.
Puuvillaa.

• 30x50 cm 3,90  (norm. 6,50)

• 50x100 cm 6,90  (norm. 12,-)

• 100x150 cm 20,-  (norm. 34,-)

(voimassa 11.12.2012 asti)

19,90
(norm. 39,90) Voimassa 
23.12.2012 asti, tai niin kauan 
kuin tuotteita riittää.

BIEDER
KUKKAKAUPASTA 

Partaharjun puutarhan 
laadukkaat HYASINTIT, vain:

N1

TERVETULOA! 

Kauppakeskuksen kerroksessa +2.Kauppakeskuksen katutasolla.

Voimassa joulukuun 2012 loppuun asti.

KAUPPAKESKUS RUOHOLAHTI TOIVOTTAA 
KAIKILLE MITÄ PARHAINTA JOULUA

• ALKO • APTEEKKI • BIEDER KUKKAKAUPPA • CARWASH 
• CIAO! CAFFÉ • FENNO OPTIIKKA • HELSINGIN OP 

• HIUSFASHION • INTERSPORT • K-CITYMARKET • K-RAUTA 
• KODIN1  • LAUANTAI-RAVINTOLA • MARTINA-RAVINTOLA 

• MAYOR’S GYM • MOTIVUS, KUNTOKESKUS • NYC BURGER 
• SUBWAY • TIGER • TIGER MAMA, RAVINTOLA • TIIMARI

A 

K-rauta Ruoholahti, 
katutason kauppa-
käytävällä.

Bieder – Kauppakeskuksen katutason aulassa.

ITÄMERENKATU 21, RUOHOLAHTI  • Yleiset tilat avoinna arkisin klo 7–21, la 8–18, su 12–21.  Parkki joka päivä klo 6–22  • www.kauppakeskusruoholahti.fi 

Muista 
K-plussa-etu:

Kuuset kotimaisia 
metsäkuusia 
170–210 cm, 

29,90 kpl
Kodin1 ja 

K-citymarket 
avoinna 

sunnuntaisin 
klo 21 asti.

i.

RUOHOLAHTI

Hyvää joulua Helsingin Satamasta

www.portofhelsinki.fi
www.facebook.com/HelsinginSatama
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta 

Vuotta 2013

Rauhallista joulunaikaa 
ja onnellista vuotta 2013!

Musiikinopetusta jo vuodesta 1922www.konservatorio.fi

Tämä on vuoden viimeinen lehti. Tuo 
on jotenkin kovin pöllämystyttä-
vä ajatus. Mitä oikein on tapahtu-
nut? Minne meni pitkä syksy? Lienee 

ikääntymiseen liittyvä asia se, että aika kuluu 
kovin nopeasti. Ja aikaansaannokset jäävät ko-
vin laihoiksi. Ainakin siltä tuntuu. Mitään ei 
oikein ehdi kunnolla tehdä ja tulokset ovat sen 
mukaiset, siltä tuntuu.

Minulla on kuluneena syksynä ollut pari eril-
lisprojektia, siis lehden teon ja taksilla ajon li-
säksi. Niistä kerron ehkä myöhemmin. Mo-
lemmat ovat olleet mieluisia, siksi ne ovat 
saaneet olla. Kurjia juttuja en enää agendalle-
ni ota. Kuitenkin energian hajottaminen use-
ammalle taholle näyttää tekevän minulle hal-
laa. Aika vain syöksyy ohi. Tuntuu kuin istuisi 
karusellissa ja yrittäisi maalata sen viereistä 
seinää. Sutimaan ehtii hätäisesti vain, kun ka-
ruselli on seinän kohdalla. Muuten käsi haroo 
tyhjää. Eikä maalijälki ole kovin hääppöistä. 
Tätäkö siis on vanheneminen.

Olen minä silti vähän oikeaankin osunut syk-
syn aikana. Lehdet ovat ilmestyneet ajallaan. 
Taksivuorot on ajettu. Ja ne kaksi erillisprojek-
tia on hoidettu muista riippuvien, tarjolla ollei-
den resurssien mukaan miten kuten.  Ei siis 
ihan huono syksy. Vaan silti tuntuu, että käsi 
aivan liian harvoin osuu maalattavaan seinään, 
haroo enemmän vain tyhjää. 

Haluan ottaa esiin asian, josta jo olen kirjoit-
tanut. Tässä lehdessä jatkui sarja Ruoholah-
den yritysmaailman uudistumisesta ja palve-
lutarjonnan huikeasta parannuksesta. Nyt en 
todennäköisesti vähään aikaan kirjoita uusis-
ta ruokakaupoista Ruoholahdessa. Eikä niitä 
ihan he ti ole tänne tulossakaan. Sanon kuiten-
kin vielä kerran, että on huomattavan merkittävä 
asia, että olemme saaneet uutta, loistavaa tarjon-
taa ihan lähikortteleihin useampaankin pistee-
seen. Nyt meidän on pidettävä huolta siitä, että 
hyödynnämme meille annetut mahdollisuudet. 
Kaupassa käynti muualla kuin Ruoholahdes-
sa tulisi ymmärtää kyseenalaiseksi puuhaksi. 
Kaikille löytyy täällä nykyään olevasta tarjon-
nasta oma ostopaikkansa. Pidetään oman alu-
eemme kauppiaat hengissä.

Viime yönä taksissa ystävällinen rouva tu-
li kyytiin Sulhasenkuja 5:stä. Hän kertoi tul-

leensa muuttotalkoista. Entiseen Merenkulku-
hallituksen kiinteistöön on muuttanut viime 
viikonloppuna  CargoTec Oyj, suomalainen las-
tin ja lastiyksiköiden käsittelyyn tarkoitettujen 
laitteita valmistava pörssinoteerattu yritys. He 
muuttivat Sörnäisten rantatieltä. Samaan kiin-
teistöön oli jo aiemmin muuttanut konsultoin-
tiyritys Accenture, tosin heidän muuttonsa ta-
pahtui Ruoholahden sisältä. Nokian entiseen 
tutkimuskeskukseen odotetaan uusia vuokralai-
sia lähiaikoina ja Kuntotalon tilalle valmistuva 
Talentumin uusi toimitalokin näyttää valmistu-
van lähiaikoina. Kaikki tämä lisää Ruoholahden 
voimaa.

Ja kohta on taas Joulu. Vuoden pimeimmän ajan 
valon ja uudestisyntymisen juhla, jota vietetään 
jokaisessa kodissa. Näin haluaisi toivoa. Olen 
ottanut asian esille ennen joulua jo monesti. En-
kä voi aihetta sivuuttaa nytkään. Kaikki muu 
kuin ihmisten välinen hyvä tahto on Jouluna 
turhaa. Hössötystä ei kukaan muista. 

Suomessa, Helsingissä ja ihan varmasti Ruo-
holahdessakin on ihmisiä, jotka joutuvat viet-
tämään Joulun yksin. Useimmiten he ovat van-
huksia. Täysin palvelleita kunniakansalaisia, 
joista on tullut turhia. Pyydän, että taas katsot-
te ympärillenne ja tarjoatte Joulun juhlan lähel-
lä olevalle yksinäiselle vanhukselle. Kyse ei ole 
koko pyhien rasituksesta, vaan tunnin kahvituo-
kiosta ihmisten keskellä. Se jää kauniina muis-
tona lähimmäisen mieleen. Ja sitten vielä: Te, 
jotka aiotte pilata lastenne Joulun saattamalla 
itsenne tolkuttomaan humalaan pyhinä. Miet-
tikääpä taas. Humalaista kotia pakeneva pieni 
lapsi on Jouluna yksinäistä vanhustakin surulli-
sempi ilmestys.

Ruoholahden Sanomat 
ja minä toivotamme kaikille 
Rauhallista ja Sydämellistä

Joulun aikaa!

Peter Stormbom
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 Joutsen 
apteekin 

kalusteet ovat al-
kuperäiset sadan 

vuoden takaa.
Kuva 

Heikki Kunttu.

Citymarket-
kauppiaan 
haaveesta

tuli Ruoho-
lahden 
ylpeyden-
aihe

Lihatiskillä on valinnan vaikeus ja tulee nälkä.Tuttua kotimaista ja eksoottista herkkua kalatiskissä.

Juustonimikkeitä on yli 800.

Kauppias Tero Huhtala, 
K-citymarket Ruoholahti.

Pikkunälkään... 

Isoäidin K-kaupasta alkoi 
into kauppiaan uralle.

K-citymarket Ruoholahden val-
mistuminen kruunasi Kauppa-
keskuksemme uudistumisen.

Kun lehti vähän alle vuosi sitten kävi haastattele-
massa uutta K-citymarket- kauppiasta, Tero Huh-
talaa, oli vaikeaa hahmottaa, mitä hän visiol-
laan tarkoitti. Selväksi kuitenkin tuli, että siinä oli 
mies toteuttamassa uransa suurinta unelmaa. Hän 
sanoi silloin: ”Minulle siirtyminen Ruoholahteen 
oli unelmien täyttymys. Mittavissa olosuhteissa 
toimiva elintarvikekauppa Helsingin keskustassa 
on merkittävä ammatillinen haaste.” Vähänpä tie-
simme, mitä tuo lausuma oli tuomassa tullessaan.

Tero on kotoisin Helsingistä. Ensimmäisen työ-
paikkansa hän sai Tehtaankadulla sijainnees-
ta Lehmuskosken K-kaupasta. Suvussa on pitkät 
kauppiasperinteet. 

- Muistan isoäitini K-kaupan Järvenpäässä. Sil-
loin kaupankäynti oli kovin erilaista kuin nyky-
ään. 

Ennen Ruoholahtea Tero Huhtala toimi Keravan 
K-citymarketin kauppiaana. 

- Kotiin on mukava tulla, Tero sanoi.

Cittarin muutostyöt alkoivat yhdessä koko Kaup-
pakeskuksen remontin kanssa. Myymälä oli auki 
ja palveli koko muutoksen ajan. Välillä meillä asiak-
kailla kaupassa käynti oli suuri seikkailu, kun tuot-
teita siirreltiin väistöpaikoille ja sieltä taas pian oi-
keille paikoilleen. Paljon piti kävellä ja etsiä. Mutta 
myymälän muuttuminen oli valtava prosessi, joka 
vaati joka nurkan perinpohjaisen muuttamisen. 

- Tämä kauppa on aivan eri kuin ennen remonttia, 
Tero sanoo nyt, kun urakka on valmis. 

Ja niin toden totta onkin, sanoo kaupassa lähes 
päivittäin käyvä asiakas.

Helsingin keskustassa on tilaa uudelle laadultaan 
korkeatasoiselle ja valikoimiltaan kattavalle elin-
tarvikemyymälälle. Ruoholahden Cittari on suuri 
kauppa. Kauppa on nyt ruokaa ja ruuanlaittoa ra-
kastavan ihmisen unelmapaikka. 

- Olemme tehneet uuden konseptin mukaisen ruo-
kakaupan, jossa on kiinnitetty huomiota erityisesti 
valikoimien runsauteen ja monipuolisuuteen sekä 
tuotteiden esillepanoon ja hyvään palveluun.

Tuoretuotteiden esittelyissä ollaan kuin kauppato-
rilla, sillä  tuotteet on sijoitettu mataliin esit te lyihin, 
joiden yli asiakkaiden on helppo nähdä. Erityisen yl-
peä kauppias on palvelulinjastosta. 

- Halusin luoda myymälään kauppahallin tunnel-
maa.. Vieri vieressä sijaitsevat palvelutiskit muistut-
tavat hallien erikoismyymälöitä, joissa korostuvat 
kunkin tuoteryhmän monipuolisuus, tuoreus ja kor-

kea laatu. Leikkeleille, lihalle, kalalle, 
valmis ruuille on omat palvelupisteensä. 
Juus tot ja leipo motuotteet ovat omina 
osastoinaan. Salaattibaarista voi koota 
haluamansa ke vyen aterian ja sen seu-
raksi valita valmiin eväspatongin. 

Tero korostaa, että leipäosastolla lämpi-
mäiset leivotaan paikan päällä alusta as-
ti itse. Tuoretta leipää on tarjolla aamus-
ta iltaan joka päivä. Juustoja on tarjolla 
800 eri nimikettä.

- Toisin kuin kauppahalleissa, meil-
tä asiakas saa palvelulinjaston tuottei-
den lisäksi kaiken arjessa tarvitseman-
sa samasta paikasta. 

Myymälässä oltava helppo 
ja miellyttävä asioida

- Olemme lisänneet sekä myymä-
lään että sen ulkopuolelle suuren mää-
rän opasteita helpottamaan sekä it-
se myymälään löytämistä että siellä eri 
tuotteiden löytymistä. Uskomme, että 
asiak kaat nopeasti oppivat liikkumaan 
kau passa ja löytämään haluamansa tuot-
teet. Lukuisilla opasteilla tätä pyritään 
helpottamaan. 

Tero toteaa, että toki tämä nyt on suu-
ri myymälä. Pieneen tilaan ei mahdu 
suurta valikoimaa. 

- Meillä on tänään tarjolla yli 30 000 
tuotenimikettä. Vilpitön tarkoituksem-
me on tehdä meillä asioimisen hel-
poksi ja miellyttäväksi. Otamme myös 
vastaan vinkkejä parannuksista avoi-
min mielin.

Parkkimahdollisuudet  
keskustan huipputasoa
Kiinteistössä on yli 1 500 parkkipaik-
kaa. Parkkihalliin ajetaan Porkkalan-
kadun puolelta kiinteistön sisäpihan 
kautta. Parkkitilaa on viidessä kerrok-
sessa, joten tilaa on riittävästi. 

-  Länsiväylää saapuvien on hyvä 
huomata, että parkkihalliimme pää-
see myös suoraan Länsiväylältä. Kun 
Ruoholahden liittymästä irtoaa Län-
siväylästä ja hotellin kohdalla kään-
tyy vasemmalle Ilmarisen rakennus-
ta kohti, pääsee suoraan parkkihallin 
kerrokseen -3, josta on hissiyhteys 
suo raan K-citymarketiin.

Lopuksi kauppias kiteyttää: 

- Uutta konseptiamme on vaikea sa-
noin kuvata. Se pitää kokea! Tervetu-
loa!

K-citymarket 
Ruoholahti
Itämerenkatu 21
01053 82800
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Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

J
oulu lähestyy jo kovaa vauhtia, mutta lumen 
puuttuminen jättää maiseman vielä hieman 
synkäksi. Onneksi synkkyyttä pääsee pakoon 
valoisaan ja lämpimään nuorisotaloon! 

Syksy on ollut melko tapahtumarikas ja sama meno 
jatkuu vuoden loppuun saakka. Viikolla 43 järjestet-
tiin monikulttuurisuusviikko, jonka tiimoilta teim-
me lasten kanssa yhdessä kuvakollaaseja ja jaoimme 
voittajille palkinnoksi leffalippuja. Teimme myös 
rasismin vastaisen kyselyn. 

Syksyn aikana aloitimme myös vertsu- eli vertais-
ohjaajakokeilun. Mukaan lähti seitsemän innokas-
ta nuorta jotka kävivät vertaisohjaajakoulutuksen 
ja ovat mukana auttamassa ohjaajia aina torstaisin 
sekä joka toinen lauantai. 

Jo perinteeksi muodostunut Ruohis Rock järjes-
tettiin taas lauantaina 10.11. ja kävijöitä oli taas 
mukavasti. Jos rock-musiikki kiinnostaa niin kan-
nattaa ehdottomasti tulla seuraavaan Ruohis Rock 
All Day -tapahtumaan joka on luvassa la 15.12. 
Tapahtuma on ilmainen. 

Joulukuussa teemme retken varhaisnuorten kanssa 
Salmisaaren Liikuntakeskuksen Megazoneen. Tä-
nä vuonna päätimme yhdistää puurojuhlan ja pikku-
joulut varhaisnuorten osalta. Torstaina 13.12. luvas-
sa on siis pikkujouludisco klo 14-16, jonka jälkeen 
myös kotiväelle avoin puurotarjoilu klo 16-17. Toi-
vomme että puurolautasten ääreen saapuu paljon 
kävijöidemme vanhempia tutustumaan nuorisota-
loomme. Myös iltanuorille on tuttuun tapaan puuroa 
tarjolla. Myös torttu- ja piparkakkutaikinat odot-
tavat talolla jo leipojiaan. Tervetuloa ideoimaan 
myös talokokouksiin mitä muuta kivaa lomateke-
mistä voisi joulun ympärillä järjestää!

Talon ympäristöstä on myös löytynyt kolme kap-
paletta palosammuttimia. Mikäli siis tiedät, et-
tä jostain läheisestä kerhotilasta tms. on kadonnut 
palosammutin, sen voi tulla hakemaan nuorisota-
lolta.

Talviterveisin
nuorisotalon porukan puolesta

Mirella

Alkutalven tervehdys Korallista!

Joulukuun tapahtumia:
• Ke 5.12. Retki Megazoneen varhisten kanssa klo 15.00
• La 8.12. Nuorisotalo auki klo 16.00–22.45
• To 13.12. Pikkujouludisco varhiksille klo 14.00–16.00, jonka jälkeen klo 16.00–17.00 myös lasten   
  vanhemmille avoin puurotarjoilu
• La 15.12. Ruohis Rock All day! klo 14.00–22.00

Vuodenvaihteen aukioloajat:

To 27.12., pe 28.12., ma 31.12., ke-pe 2.-4.1.:
 - Varhikset klo 13.00–15.30 
 - Iltanuoret klo 16.30–20.00
 - Ma 7.1. alkaen taas normaalit aukioloajat

M
arraskuu ei ole vielä tuonut lunta tul-
lessaan, mutta yöpakkasta on silloin 
tällöin ollut ja se on karistanut vii-
meisetkin puiden lehdet maahan. Näi-

tä lehtikasoja on lasten kanssa yhdessä haravoitu 
sekä lehdistä askarreltu syksyisiä kortteja ja tehty 
kukkakimppuja.
 
Loka- ja marraskuussa puistossa on vietetty Hal-
loween-juhlaa nyyttärien merkeissä sekä on ollut 
kauneusiltapäivä koululaisille. Myös Lastentalon 

Terveiset Ruoholahden 
leikkipuistosta!

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Torstaina 6.12. juhlimme Itsenäisyyspäivää - puisto on kiinni.
• Perjantaina 14.12.Lasten verkkokauppatuotteiden esittelyä ja käsihoitoa klo 10.30 -11.30.   
  Samoin tarjolla joulupuuro ja glögi asiakkaille klo 10.30. Omat ruokailuvälineet mukaan.
  Glögiä tarjolla myös iltapäivällä klo 15.00-16.00.
• Keskiviikkona 19.12. klo 10.00 alkaen on Menninkäisten kerhon joulujuhla. 
  Kerho jatkuu taas keväällä tiistaina 8.1.2013.
• Viikolla 50 leivomme joulupipareita sekä pienten kerholaisten että koululaisten kanssa.

Joulun aikaan Ruoholahden leikkipuisto on joulu-
lomalla 27.12.- 31.12. Tänä aikana lähipuistoista 
Leikkipuisto Taivallahti Töölössä (Pohjois-Hespe-
riankatu 22) on avoinna klo 9.30-16.30.

Ruoholahden leikkipuisto on avoinna jälleen kes-
kiviikkona 2.1.2013. Koululaisten loman aikana 2.-
4.1.2013 puisto on avoinna klo 9.00-16.00. 

Tammi kuun ensimmäisellä viikolla muita auki ole-
via lä  hipuistoja ovat Leikkipuisto Lahnalahti (Laut-
tasaarentie 40-42, 050 306 2041) ja Leikkipuisto 
Taivallahti (Pohjois-Hesperiankatu 22, 050 402 
6014). 

johtaja Seppo Rantanen on käynyt kertomassa päi-
vähoidosta, on askarreltu isänpäiväkortteja, on ollut 
valokuvaus sekä taaperomaalaus- ja tanssitan vau-
vaa -tuokio. Äiti-vauvajumpan jouduimme peru-
maan ohjaajan sairasloman vuoksi.

Väläys -tapahtumaa heijastinten merkeissä on myös 
vietetty puistossa ja ollut kierrätysteemaan liittyvä 
Tuo ja vaihda -päivä.

 
Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 
040 33 44 178. Samoin tiedot löytyvät myös Ruo-
holahden leikkipuiston nettisivuilta. Huom.muu-
tokset mahdollisia.

Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa 
alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
 
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa joulun 
odotusta kaikille!
 

Puiston ohjaajat 

Helsinki on kuntana tiettävästi kaksikieli-
nen. Uutta uljasta Jätkäsaarta kun raken-
netaan, on katukilvet ainoastaan suomek-

si. 

Moka vai uusi käytäntö? Kuva otettu 15.11.
 

Harri

Helsingissä rakennetaan uusia suuria 
asuin- ja työpaikka-alueita, esimerkiksi 
Jätkäsaari. Rakennusaika on yli kym-
menen vuotta. Tilanteet muuttuvat use-

asti kulkuväylien suhteen. Niitä sulkeutuu ja uusia 
katuja avataan. Vaatii valppautta toimijoilta, eli 
pitäisi olla hereillä kuin shakinpelaaja. 

Luulisi, että kun saadaan lupa jonkun väylän sul-
kemiseen, samalla se merkitään liikennemerkein. 
Täällä Jätkässä, kotikadullani, ei näin ole tapah-
tunut. Messitytönkuja on umpiväylä ilman sitä il-
maisevaa liikennemerkkiä. Sinne käännytään, aje-
taan puomeille ja sitten peruutetaan takaisin.

Vaikka huomautin alueen rakennuskoordinoinnis-
ta vastaavalle insinööritoimistolle, joka välitti tie-
tääkseni tiedon eteenpäin Helsingin Staralle, mitään 
toimenpiteitä ei ole tapahtunut. 

Ovatko liikennemerkit loppuneet varastosta, vai on-
ko pula tekijöistä vai motivaatiosta toteuttaa?          
 
 

Harri Lauronen - Jätkäsaari

Moka vai 
uusi käytäntö?

Jätkäsaaresta 
puuttuvat 

liikennemerkit

Docrates Syöpäsairaala on syövän diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan 
erikoistunut moderni ja viihtyisä yksityissairaala keskellä Helsinkiä. Koko 
hoitoketjumme ja palveluverkostomme on viritetty potilasta varten. Tarjo-
amme mahdollisuuden päästä syöpätautien ja sädehoidon asiantuntijoi-
den vastaanotolle nopeasti ilman lähetettä. 

Laitteemme ja menetelmämme edustavat viimeisintä huipputeknologiaa, 
tuloksena tarkka diagnoosi, tehokas hoitosuunnitelma ja yksilöllinen hoito. 
Oma erikoislääkäri ja hoitotiimi ovat tavoitettavissa ja läsnä hoidon jokaises-
sa vaiheessa – uusin tieto, laitteet ja lääkkeet ovat heti käytettävissä.

Olemme Suomen suurin terveyspalveluiden vientiyritys, potilaita on 
hoidettu 30 maasta. Omistuksemme on täysin kotimainen. 

Soita, niin keskustellaan lisää:  010 773 2000 *) 

Docrates Syöpäsairaala | Saukonpaadenranta 2 | 00180 Helsinki | www.docrates.com

Vain hoidolla on kiire. Sinulle meillä on aina aikaa. 

Ihmisenä ihmisen rinnalla.  
Kokonaisvaltaista ja viiveetöntä syövänhoitoa.

*) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min, lankapuhelimesta 8,28 snt/puh+5,95snt/min (alv23%)
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Ruoholahden 
kappelin 

kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Eräänä kuulaana yönä syntyi pieni tähti tuikki-
maan taivaalle. Se katseli hetken ympärilleen 
ja ihmetteli missä oikein oli. Muut tähdet ker-
toivat, että sille oli varattu ihan oma paikka tai-
vaalla, jonne sen olisi heti miten lähdettävä. 

Niinpä se lähti rohkeasti kulkemaan. Tähti lei-
jaili taivaalla kurkkien maan pinnalta merkkejä 
suunnasta. Ihmisillä näytti olevan kovin kiire. 
He juoksivat kaupasta toiseen kantaen isoja 
kasseja. Moni näytti hermostuneelta ja kiireiseltä. 
Voi kunpa he pysähtyisivät hetkeksi, ajatteli tähti.

Sunnuntaina 9.12. klo 16 kuului iloista laulua 
jostakin. Kappelissa soi lasten kauneimmat joulu-
laulut ja niitä veisattiin koko sydämestä. Voi mitä 
sulosointuja, ajatteli tähti ja jatkoi matkaansa.

Tiistaina 11.12. kello 14 tunsi hän nenässään 
joulupuuron tuoksun, kuuli iloisen laulun ja 
puheensorinan. Se lähti Ruoholahden joulu-
juhlista, jonne kaikki saivat tulla ja ruokaa riitti. 

Kello 17 ilmestyi taas lisää väkeä Kappelille: 
isoja ja pieniä, yksineläviä ja perheellisiä 
askartelemaan ihania joulukortteja. Voi kunpa 
joku lähettäisi minullekin kortin, ajatteli tähti 
ja jatkoi matkaansa.

Sunnuntaina 16.12. hän näki ihmisiä nousevan 
tilausbussiin ja huristelevan pois kaupungista. 
Bussissa oli lapsia ja aikuisia matkalla Lohjalle 
Menneen ajan joulumarkkinoille, joulupuurolle
 ja Vivamon Raamattukylään katsomaan joulu-
näytelmää. Vivamossa tähti näki seimessä ihan 
oikean vauvan! Voi kun se on pieni, ajat-
teli tähti ja jatkoi matkaansa. 

Reissun jälkeen klo 18 Kappelilla soi Kauneimmat 
joululaulut. Yhtäkkiä tähdestä tuntui, että joku 
seurasi häntä. Hän vilkaisi varovasti taakseen ja 
näki kolmen viisaan miehen katsovan häntä silmä 
tarkkana. Ehkä heilläkin on sama matka, ajatteli 
tähti ja jatkoi kulkuaan. 

Viimein hän näki tallin, jonka yllä taivaalla oli 
hänen paikkansa. Innoissaan hän asettui sinne 
loistamaan niin kirkkaasti kuin osasi. Sisällä 
tallissa oli juuri syntynyt vauva, Jeesus-lapsi, 
jonka luokse viisaat miehet olivat matkalla 
osoittamaan kunniaansa. Omalta paikaltaan 
jouluaattona 24.12. klo 15 tähti kuunteli Kappelin 
jouluhartautta korva tarkkana ja iloitsi voides-
saan valaista pienen tietä tämän ensi metreillä.

Kappelin väki kutsuu sinua mukaansa joulun ajan 
tähtihetkiin. Muista myös adventin messut sun-
nuntaisin kello 12. Ensimmäisenä adventtina per-
hemessu ja piparin leivontaa. Vivamoon ilmoit-
tautuminen etukäteen leena.engstrom@evl.fi tai 
09 2340 6202 hinta 15 e/5 e. Muihin vapaa pääsy.

Siunattua joulun odotusta,

Kappelin tähti

Susan Louhema, 
nuorisotyönohjaaja

Rahastolahjasta on iloa pitkään
Yllätä läheisesi tänä jouluna lahjalla, joka tuottaa iloa vuosien ajan. Nordean rahastolahjaan 
voit tehdä yksittäisen sijoituksen tai säästää kuukausittain. Hae lahjakortti konttoristamme 
tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24h/vrk.

Lauttasaari, Melkonkatu 28 C
nordea.fi
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Rahastoja hallinnoi Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy.
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>>  Jätkäsaaressa käynnistyy neljän uuden 
asemakaavan laadinta. Länsiterminaa-

lin matkustajasataman liikennejärjestelyt ja 
makasiinien edustalle suunniteltu lisäkaista 
vaikuttavat erityisesti alueen liikenteeseen.

Matkustajasatamaan suunnitellaan risteily- ja autolauttalii-
kennettä palvelevia rakennuksia, liike- ja toimitilaa sekä 
uusia liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä. Länsiterminaalin lii-
kenne on lisääntynyt viime vuosien aikana ja Helsingin Sa tama 
arvioi liikenteen kasvavan edelleen. Uusi terminaali ja sen liiken-
nejärjestelyt halutaan suunnitella toimiviksi, jotta ne helpottaisi-
vat osaltaan katuverkkoon kohdistuvaa painetta. Joukkoliiken-
neyhteyksien tuominen terminaalin läheisyyteen on myös 
tärkeää. Ratikkapysäkkien tulee sijaita terminaalin sisään-
käyntien välittömässä läheisyydessä. Asemakaavan valmis-
telun yhteydessä selvitetään liikenteellisiä vaikutuksia myös 
Länsiterminaalin kaava-alueen ulkopuolelle.

Lars Sonckin suojeltuihin rantamakasiineihin L2 & L3 suun-
nitellaan liike- ja toimitiloja. Makasiinien edustalle Tyynenme-
renkadulle suunnitellaan lisäkaistaa. Katualuetta levennettäisiin 
niin, että pohjoisen suuntaan kulkisi kaksi kaistaa. Lisäkais-
ta helpottaisi erityisesti satamasta purkautuvaa liikennettä, 
ja palvelee myös muuta Jätkäsaaren liikennettä. Tällä het-
kellä henkilöautot ajavat väliaikaista reittiä satamasta maka-
siinien itäpuolen rantaa pitkin. Ranta on jo aiemmassa ase-
makaavassa varattu ja lankululle ja pyöräilylle. Henkilöautojen 
lisäksi myös sataman rekkaliikenne ohjataan aikanaan Tyynen-
merenkadulle.

Lisäksi on käynnistymässä asemakaavahanke Välimerenka-
dun ja Tyynenmerenkadun risteyksen pohjoispuolelle, jonne 
suunnitellaan puurakenteinen kortteli johon tulee asuntoja, toi-
mitilaa sekä hotelli. Kvarteret Victoria -kortteliin puolestaan 
suunnitellaan ruotsinkielistä kulttuuri- ja järjestötoimintaa 
palvelevia tiloja, asumista sekä päiväkoti.

Anna Nervola & Marja Lintula
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Mechelininkadun ruuhkien helpottamiseksi on poh-
dittu kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuun-
nitteluosastolla erilaisia tunneliratkaisuja. Vaihto-

ehtojen kartoittaminen on käynnissä ja niiden vaikutuksia 
liikenteen sujuvuuteen tutkitaan simuloinnin avulla. Tulok-
sia saadaan vuoden 2013 puolella.

Liikenteen sujuvuudessa on ruuhka-aikaan toistuvasti on-
gelmia erityisesti Mechelininkadulla Jätkäsaarenlaiturin ja 
Porkkalankadun ramppien välillä. Sieltä ruuhkat heijastuvat 
laajemmallekin alueelle. Länsilinkin liikennejärjestelyiden 
valmistuminen ei poistanut ruuhkia alueelta. 

Mechelininkadulla ja Länsisatamankadulla liikennettä su-
juvoittavien ratkaisujen löytäminen on haastavaa. Nopeita 
ja keveitä rakenteellisia toimenpiteitä ruuhkien helpottami-
seksi ei ole. Liikennevalojen ajoituksia muuttamalla voidaan 
jakaa rajallista kapasiteettia eri suuntien kesken, mutta lii-
kenteen ruuhkautumista ei pystytä valo-ohjauksen keinoin 
merkittävästi helpottamaan. Liikennevalojen erilaisia ohjel-
mia käytetään eri liikennetilanteissa. Esimerkiksi Mecheli-
ninkadun liikennevaloristeyksissä on käytössä ns. sataman 

Keskustelutilaisuus 
ti 4.12.klo 18–20 

Jätkäsaaren 
Huutokonttorilla.

 Aiheena asemakaavat aiheista: 

 - Matkustajasatama
 - Lars Sonckin makasiinit L2 & L3
 - Puukortteli
 - Victoria Kvarteret

Lämpimästi tervetuloa 
– tarjolla glögiä ja pipareita!

Saat lisätietoa valmisteltavista asemakaavoista 
saa osallistumis- ja arviointisuunnitelmista sekä 
kaavaluonnoksista, jotka ovat esillä 26.11–14.12.:

- Kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
- Kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, 
  Pohjoisesplanadi 11−13
- www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt
- Myös Uutta Helsinkiä -sivusto seuraa Jätkäsaaren rakentumista:   
  www.uuttahelsinkia.fi/jatkasaari
- Jätkäsaari on myös Facebookissa: www.facebook.com/jatkasaari

Ahma insinööreille voi antaa palautetta rakentamisen ajan haitoista, 
ongelmista ja vaarakohdista:
olli.linnossuo(at)ahmainsinoorit.fi, p. 040 773 3080

>>   Jätkäsaareen ja Kalasata-
maan toteutetaan innova-
tiivinen jätteen putkikeräys-

järjestelmä, joka tuo huipputekno-
logian jätehuoltoon. Pian jätteet 
kulkevat näillä uusilla asuinalueilla 
maanalaista putkistoa pitkin hurjaa 
vauhtia (70 km/h) jätteiden keräys-
asemalle, josta ne jatkavat mat-
kaansa uudelleen kierrätettävänä 
raaka-aineena, poltettavana 
energiana tai kompostoituvana 
multana.

Asumismukavuus parantuu huomattavasti, kun 
pe rinteiset jäteastiat ja -katokset häviävät pihapii-
ristä ja vaihtuvat ympäristöönsä sulautuviin jät-
teensyöttöpisteisiin. Roska-autoliikenne talojen 
vä littömässä läheisyydessä katoaa luoden turvalli-
semman asuinympäristön. 

Järjestelmä on siisti, äänetön, turvallinen ja en-
nen kaikkea helppo käyttää. Karkeita jätteitä ku-
ten esim. suuria pakkausjätteitä varten rakenne-
taan alueellisia keräyshuoneita kiinteistöihin.

Miten kaikki sitten tapahtuu? 
Uudet jätteensyöttöpisteet sijaitsevat joko pihalla 
tai porttikäytävissä. Asukkaat lajittelevat jätteensä 
asianmukaisella tavalla - sekajäte, biojäte, paperi 
ja kartonki – ja vievät ne omiin syöttöpisteisiin-
sä. Siinä kaikki. 

Syöttöpisteet tyhjentyvät automaattisesti vieden 
jätteet jäteaseman oikeisiin jätekontteihin. Kuor-
ma-autot noutavat täydet jätekontit ja kuljettavat 
jätteet jatkokäsittelyyn.

Kiinteistöjätteet 
kulkevat siististi 

maan alla
 Eli kun kaikki menee putkeen

purkuohjelma, joka suosii sataman suunnasta tulevaa liikennet-
tä.

Liikenne lisääntyy entisestään Jätkäsaaren talojen vähitellen val-
mistuessa ja Länsiterminaalin liikennemäärien kasvaessa. Myös 
Länsisatamankadun risteyksissä Ruoholahden puolella on odotet-
tavissa, että liittymien kapasiteetti tulee vastaan ja liikenne ruuh-
kautuu ajoittain. Myös kantakaupungin muut rakennusprojek-
tit esimerkiksi Hernesaaressa, Kalasatamassa ja Töölönlahden 
alueella vaikuttavat Mechelininkadun liikennemäärien kehitty-
miseen.  

Mechelininkadun liikenneratkaisut ovat avainasemassa sekä Jät-
käsaaren että sen lähialueen liikenteen sujuvuuden kannalta. Su-
juvampi yhteys Jätkäsaaresta Mechelininkadun kautta tukisi myös 
sitä, että reitti Tyynenmerenkatua pitkin Mechelininkadulle toimi-
si Länsiterminaalin ensisijaisena yhteytenä, eikä liikennettä ohjau-
tuisi kohtuuttomissa määrin vaihtoehtoisille reiteille Jätkäsaaren 
tulevien asuinalueiden läpi. 

Anna Nervola & Marja Lintula
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Jätkäsaaren uudet asemakaavat 
vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen

Mechelininkadun ruuhkan helpotta-
miseksi selvitetään tunneliratkaisuja

Jätkäsaaren uudet asemakaavat.

Jätteen lajittelu on mahdollista 
myös uudessa systeemissä.



7RUOHOLAHDEN SANOMATNro 11-12/2012

>>  Info- ja näyttelykeskus Laitu-
rilla Kampissa on 13.11.-8.12. 

esillä opastamisen uusia ratkaisu-
ja Helsinkiin. Opastepilotti on 
Helsingin kaupungin hanke, jon-
ka tavoitteena on parantaa Hel-
singin opastuspalveluja ja luoda 
kaupungille laadukas ja yhtenäinen 
opastus. 

Esillä on opastuskonseptit, jotka kuvaavat jalan-
kulkureittejä keskustassa ja Vuosaaressa sekä Jät-
käsaaren rakentamisen aikaista opastusta. Kon-
septit luovat pohjan kattavalle, esteettömälle ja 
laadukkaalle opastuksen ja opastuslaitteiden tuo-
teperheen suunnittelulle tulevaisuudessa. Niissä 
on tutkittu myös sähköisten medioiden hyödyntä-
mistä.

Helsingin Jätkäsaaren  
väliaikaisen opastus
Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda jalankul-
kijoiden ja pyöräilijöiden väliaikaisen opastuksen 
käyttäjä-ystävällinen malli Helsingin Jätkäsaareen 
sekä luoda oma konsepti väliaikaiselle jalankul-
ku- ja pyöräilyopastukselle. Opastettava palvelu-
polku on esitetty esimerkkireitille.

Suurimmat ongelmat Jätkäsaaren nykyisessä työn-
aikaisessa opastuksessa ovat muun muassa opastei-

den runsas lukumäärä, opasteiden ristiriitaisuudet ja 
väärään suuntaan ohjaavat opasteet. Muita havaittu-
ja ongelmia ovat muun muassa: työmaanaikaiset 
väylät eivät erotu selkeästi, opasteissa on kunnos-
sapidollisia ongelmia, osalla reiteistä liikkuja ko-
kee turvattomuuden tunnetta ja informaatio ei ole 
kaikkialla ajan tasalla.

Työn alkuvaiheessa päätavoitteeksi määritettiin: 
1) selkeys ja ymmärrettävyys, 2) yksiselitteisyys, 
3) hyvä huomioarvo, 4) päivitettävyys, 5) siirret-
tävyys, 6) esteettömyys ja 7) turismin edistämi-
nen. 

Kolme pääelementtiä
Esitetyn ratkaisun konsepti perustuu kolmeen pää -
elementtiin: Majakka -pääpyloneihin, Jätkän kynttilä 
-toistopyloneihin ja työmaa-aitoihin. Kussa kin pää-
elementissä toistuu sama tunnistettava teema, yhte-
näiset opastemerkinnät (ml. piktogrammit) ja es-
teettömyyttä tukeva värimaailma. 
 
Opastuksen huomioarvoa lisää pyloneiden huipul-
la oleva valaistus, joka luo erityisesti iltaisin tun-
nelmallisuutta opastetulle reitille. Mielenkiintoa 
ja reitin houkuttelevuutta lisätään Helsinki-fak-
toilla, joita lisätään pääelementtien alapintoihin.

Kaikki opasteiden tietokentät (kartta, opastettavat 
kohteet, etäisyydet, jne) toteutetaan sellaisilla tek-
niikoilla että niiden päivittäminen on mahdolli-
simman helppoa ja nopeaa. Staattisten tietojen 
päivittämisessä hyödynnetään mm. uusia tarra-
kiinnitystekniikoita.

Kiinteistöjätteet 
kulkevat siististi 

maan alla
 Eli kun kaikki menee putkeen

Kuka toteuttaa?
Jäteputkijärjestelmän tilaajana toimii Jätkäsaaren 
jätteen putkikeräys Oy Rööri ja Kalasataman jät-
teen putkikeräys Oy Imu, jotka molemmat ovat 
Helsingin kaupungin omistamia yhtiöitä. Yhtiöi-
den suorat investoinnit hankkeisiin ovat noin 95 
miljoonaa euroa seuraavien 15 vuoden aikana. Yh-
tiöiden yhteisenä toimitusjohtajana toimii Jarmo 
Mattila. Muuta henkilöstöä tällä hetkellä ei ole. 

Järjestelmätoimittaja on YIT ja projektinjohtokon-
sulttina toimii Procofin Oy. Laitteistotoimittajak-
si valittiin Envac, jolla on lähes 50 vuoden kokemus 
jätteen putkikuljetuksesta ympäri maailmaa. Jät-
teenputkikeräysjärjestelmän asennustyöt alkoivat 
molemmilla alueilla heinäkuussa 2011 ja tavoi-
te on saada järjestelmät käyttöön vaiheittain ensi 
vuodesta alkaen.

Manner-Euroopassa jo  
käytössä, Suomessa uutta
Jätteiden putkikeräysjärjestelmiä on ollut Man-
ner-Euroopassa ja Ruotsissa käytössä 1960-luvul-
ta. Tukholman kiinteistöistä noin 20 prosenttia on 
putkikeräysjärjestelmän piirissä. Suomen ensim-
mäinen alueellinen jätteenputkikeräysjärjestelmä 
otettiin käyttöön lokakuussa 2010 Espoon Suur-
pellossa. 

Jätteen putkikeräysjärjestelmän valmistuttua koko-
naisuudessaan Jätkäsaaressa tulee olemaan noin 165 
jätteensyöttöpistettä, putkistoa noin 10 kilometriä ja 
jätettä kulkee putkissa arviolta noin 19 tonnia vuo-
rokaudessa. Kalasatamassa taas jätteensyöttöpistei-
tä tulee olemaan noin 180, putkistoa 13 kilometriä 
ja jätettä tulee kulkemaan putkissa arviolta noin 21 
tonnia vuorokaudessa.

Jarkko Salonvaara
Procofin Oy

toimialajohtaja, ympäristöprojektipalvelut Opastepilotin näyttely Laiturilla
Päivittäminen helppoa
Konsepti on tehty siitä lähtökohdasta, että osa opas-
teista jää työmaan jälkeen pysyviksi Jätkäsaareen. 
Pysyvät opastepylonit valitaan sellaisiin pisteisiin, 
joissa opastuksesta on hyötyä myös lopullisessa ti-
lanteessa. Nämä pylonit voidaankin toteuttaa hie-
man kalliimmalla tekniikalla kuin muut pylonit. 
Sähköinen kartta, kiinteät sähkönvedot ja esim. 
näkörajoitteisille tarkoitetut kuulutuslaitteet ovat 
tekniikoita, joita voidaan liittää pysyviin opastei-
siin.

Näyttely on avoinna info- ja näyttelykeskus Lai-
turilla Kampissa, Narinkka 2, 13.11.-8.12.2012,  
ti-pe 10-18  ja la 12-16. Näyttelyohjelma ja il-
moittautuminen pyöräilyopastuksen teemailtapäi-
vään 4.12.2012 klo 15-18 löytyy osoitteesta www.
hkr.hel.fi/opastepilotti.

Opastepilotti on osa World Design Capital 2012 
ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina juhlavuo-
den ohjelmia. Konseptisuunnitelmia ovat tuotta-
neet rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, 
Helsinki kaikille -projekti sekä Lähiöprojekti. 

Anu Kiiskinen
Maisema-arkkitehti MARK

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Luonnos tarpeen mukaan siirrettävistä 
opasteista, joilla opastetaan rakentamisen 
aikaisia muuttuvia reittejä.

Luonnos rakennustyömaiden 
aidan hyödyntämisestä. 

Opasteet voidaan maalata aitaan.

Luonnos 
alueopasteesta 

Jätkäsaareen.

Metroasemilla ja terminaaleihin voi 
tulla sähköisiä kosketusnäyttöjä, 
joilla voi hakea tietoa tai 
suunnitella oman reittinsä.

Jätteen lajittelu on mahdollista 
myös uudessa systeemissä.
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>>  Viime lehdessä lehti jo kertoi 
uudesta K-market Jätkäsaaren 

kauppiaspariskunnasta, joka aloitti 
uransa Ruoholahdessa hyvänteke-
väisyydellä. Jätkäsaaren päiväkodit 
ovat tyytyväisinä vastaanottaneet 
Pia ja Ville Hämäläisen lahjoittamat  
turvaliivit ja muistipelikortit. 

Kaupan avajaiset pidettiin 22.11. ja paikalle oli jo 
ennen ovien avaamista saapunut kunnioitettava 
joukko innokkaita uusia asiakkaita odottamaan ava-
jaisseremonioita, jotka alkoivat aikataulussa hie man 
ennen kello kymmenen.

Ensimmäisenä puhui kansanedustaja, Helsingin kau-
punkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Lasse 
Männistö. Hän korosti Jätkäsaaren erikoisasemaa 
historiallisen suurena  kaupungin uudisrakennuspro-
jektina. Pois siirtyneen tavarasataman pai kalle nou-
seva uusi ja moderni kaupunginosa on merkittävä, 
vuosikymmeniin suurin investointi Helsingissä ja 
tulee valmistuessaan olemaan näyttävä osoitus kau-
pungin halusta panostaa tasokkaan ja viihtyisän kau-
punkimiljöön kasvattamiseen. 

Uudelle asuinalueelle olennaisen tärkeää on palve-
lujen tarjonta. Jätkäsaaren uuden alueen ensimmäi-
senä elintarvikeliikkeenä Pia ja Ville Hämäläisen 
K-market on pioneerin asemassa. Kaupunki toivot-
ti kauppiaspariskunnalle menestystä uuden haasteen 
edessä. Samaa toivotti myös Keskon aluejohtaja 
Antti Palomäki omassa puheessaan. 

Kauppias Ville Hämäläinen lupasi tarjota asiak-
kaiden arkeen laajan valikoiman, laadukkaat tuot-
teet ja hyvää palvelua. 

- Kauppiaana haluan olla helposti lähestyttävissä 
ja läsnä asiakkaiden arjessa, Ville lupasi.

Uusi myymälä on avara ja valoisa
Kauppa sijaitsee siis HOASin kiinteistön kaupun-
gin puoleisessa päässä. 

- Kivijalkakaupaksi tämä kor kea tila on avara ja 
valoisa. Laajasta valikoimasta saa tehtyä isotkin 
ostokset helposti kerralla. Hyllytilaa on runsaas-
ti, joten voimme lisätä valikoimaa helposti asiak-
kailta tulleiden toiveiden mukaan, Ville tähdentää. 

- Meillä on tilaa 530 m2, joten aukioloaikojen eri-
vapaus ei koske meitä. Panostammekin hyvään ja 
kattavaan palveluun niinä aikoina, jolloin perheis-
sä eletään arkipäivän rutiineja ja haluamme olla 
osana jokapäiväistä elämää, Ville kertoo.

K-market Jätkäsaari 
Välimerenkadulla.

Nauha katkesi ja 
K-market Jätkäsaari 
avattiin 22.11.2012 

kello 9.57. 
Kuvassa Pia Hä-

mäläinen (vas), 
Keskon aluejohtaja 

Antti Palomäki, 
kansanedustaja 

Lasse Männistö ja 
Ville Hämäläinen.

- Kiinteistössämme asuu suuri joukko opiskelijoi-
ta, joiden tarpeet olemme myös huomioineet. Sa-
moin tiedostamme, että alueella tapahtuu mittavaa 
rakennustoimintaa ja rakennuksilla työskentele-
villä on omat odotuksensa lähikaupan tarjonnasta.

Heti sisääntulon tuntumassa, ennen varsinaisen 
myymälän tiloja, siis kassa-alueiden ulkopuolella 
on pieni kahvilatila. 

- Samassa yhteydessä toimii palvelutiskimme. 
Siinä on tarjolla valmiita lämpimiä ruoka-annok-
sia, salaattibaari ja siihen liittyen täytettyjä paton-
keja ja sämpylöitä. Leipätuotteet olemme leipo-
neet itse paikan päällä, painottaa Pia Hämäläinen. 

- Kun lähestymme viikonloppua, palvelutiski 
muuttuu perheiden toiveiden mukaan. Silloin sii-
nä kasvatetaan mm. tuoreen kalan valikoimaa.

K-market Jätkäsaari on kauppias-
pariskunnan ensimmäinen oma 
kauppapaikka

Yrittämisen halu kuuluu aina yrittäjän perusluon-
teeseen. Hämäläisen pariskunnan kohdalla siihen 
liittyy palava into palvella asiakkaita parhaalla 
mahdollisella tavalla. Kauppiaat ovat palkanneet 
kahdeksan samanhenkistä, nuorekasta ja innos-
tunutta työntekijää, jotka kaikki lupaavat kuulla, 
mitä asiakaskunta heiltä toivoo.

Kaupan ensimmäisenä aukiolopäivänä kaupassa 
tehtiin yli 1 700 ostosta, mikä on lupaava määrä. 
Avajaisten ruuhka ja pitkät kakkukahvijonot ker-

K-market Jätkäsaaren

toivat siis oikeaa tarinaa. Kiinnostus uutta kaup-
paa kohtaan oli mittavaa. Edellä olevassa luvus-
sa ovat mukana vain ne, jotka suorittivat ostoksia 
ja näin jäivät kävijöiksi kassoihin. Paljon oli var-
masti heitäkin, jotka ensimmäisellä kerralla aino-
astaan tulivat katsomaan ja kakkukahville. Heidän 
ostoksensa toteutuvat vasta tulevaisuudessa.

Lehti toivoo Jätkäsaaren ensimmäiselle kauppias-
pariskunnalle onnea ja menestystä!

K-market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5
020 734 5640

PS
 

Uusi kauppa on avara ja valoisa.  Kalatiskin rapuherkkusalaatti oli huumaavan hyvää.

avajaiset suuri menestys
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MEILTÄ TEILLE...
LAKI MUUTTUU 19.1.2013

teekkarienautokoulu@welho.com

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Helsinki

659 771

B-KURSSI
• 1 360 €, aloitettuna 10.12. tai 17.12. klo 17.00
• 1 450 €, aloitettuna 7.1. tai 14.1. klo 17.00

II-vaihe ratamaksuineen 

• 390 € 12.12. tai 20.12.tai 9.1. tai 18.1.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta !

Terv
etu

loa!

Wel
com

e!
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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
• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5,  020 734 5640
• 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
Kotisiivoukset  
• Kotiapu-Koralli, Gyldenintie 3   09 2289 0502
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 Syöpäsairaala, 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!

Työväenopiston kuulumisia

Eteläisen työväenopiston henkilökuntaa.

Puoluekohtaiset ääniosuudet ja 
vertailu Helsinkiin ja koko maahan

Vaaleista on jo kuukausi aikaa ja tulok-
set sekä Helsingin tasolla että valta-
kunnallisesti ovat olleet kaikkien tie-
dossa jo pitkään. Ruoholahden Sanomat 

on kuitenkin perinteisesti kaivanut esiin vaalien tu-
lokset omalla äänestysalueellamme ja julkaisee ne 
tässä. 

Kokemuksesta viisastuneena lehti ei tällä kertaa 
kommentoi tuloksia millään tavalla, vaan näyttää 
ainoastaan tulokset kahdessa taulukossa. Toises-
sa taulukossa löytyvät eri puolueiden saamat ää-
niosuudet äänestysalueella 6A Ruoholahti ja ver-
tailun vuoksi niiden kannatus koko Helsingissä ja 
koko maassa. 

Toisessa taulukossa löytyvät äänestysalueellamme 
eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden luettelo ääni-
määrineen sekä tieto siitä, kuinka heille vaaleis-
sa kävi: valtuustoon, varavaltuutetuksi tai ei tällä 
kertaa ollenkaan valtuustoon.

PS

Ehdokas  puolue ääniä valtuustoon?
    
Jan Vapaavuori KOK 82 valtuustoon
Paavo Arhinmäki VAS 78 valtuustoon
Osmo Soininvaara VIHR 68 valtuustoon
Minerva Krohn VIHR 58 valtuustoon
Esko Riihelä KOK 56 ei tällä kertaa
Jussi Halla-aho PS 55 valtuustoon
Eero Heinäluoma SDP 37 valtuustoon
Lasse Männistö KOK 36 valtuustoon
Jaana Pelkonen KOK 36 valtuustoon
Pentti Arajärvi SDP 33 valtuustoon
Osku Pajamäki SDP 30 valtuustoon
Heidi Hautala VIHR 30 valtuustoon
Outi Alanko
-Kahiluoto  VIHR 27 valtuustoon
Johanna Sumuvuori VIHR 25 valtuustoon
Silvia Modig VAS 24 valtuustoon
Laura Rissanen KOK 23 valtuustoon
Anu Suoranta VAS 21 varalla
Anni Sinnemäki VIHR 21 valtuustoon
Pauli Leppä-aho KOK 20 ei tällä kertaa
Sara Paavolainen SDP 20 valtuustoon
Nasima Razmyar SDP 20 valtuustoon
Pilvi Torsti  SDP 20 valtuustoon
Zahra Abdulla VIHR 20 valtuustoon
Hennariikka 
Andersson  KOK 19 valtuustoon
Sirpa Asko-
Seljavaara  KOK 19 valtuustoon
Arja Karhuvaara KOK 19 valtuustoon
Yrjö Hakanen SKP 18 valtuustoon
Astrid Thors RKP 18 valtuustoon
Juha Hakola KOK 17 valtuustoon
Pekka Mattila KOK 17 varalla
Jasmin Hamid VIHR 17 valtuustoon
Otso Kivekäs VIHR 17 valtuustoon

Kunnallisvaalit Ruoholahdessa

Puolue % R-lahti % Hki  % koko 
       maa
KOK 27,5 26,9 21,9
VIHR 25,3 22,3 8,5
SDP 15,8 16,8 19,6
VAS 10,7 10,1 8,0
PS 8,5 9,4 12,3
RKP 4,8 6,1 4,7
KESK 3,4 3,6 18,7
KD 1,9 2,2 3,7
SKP 1,2 1,3 0,4

Äänestys-% 56,8 57,4 58,3

Ruoholahdessa listalla mukana kaikki yli  
1% äänistä saaneet   

Työväenopiston lukukausi lähenee loppu-
aan, mutta vielä joulukuussakin on alka-
massa uusia kursseja Kaapelitehtaalla: 
espanjan kielioppiasioiden kertausta, voi 

tehdä lapsen kanssa kynttilöitä ja sytykeruusuja, 
virkata jouluisia käsitöitä tai ommella työpajoissa. 

Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa maa-
nantaina 10.12. kello 11.00 aineittain porrastetus-
ti.  Kauden opinto-ohjelman voi noutaa opiston 
toimipisteistä, Helsingin kirjastoista ja Virka-in-
fosta kaupungintalolla. Kursseja voi myös selailla 
osoitteessa www.ilmonet.fi. Eteläisen alueopiston 
kurssitarjonnassa on paljon uutuuksia, kuvatai-
teissa mm. tussityöskentelyn, tempera- ja minia-
tyyrimaalauksen kurssit sekä tekstiä ja kuvaa yh-
distävä kirjakurssi. Kielissä uutuuksina on mm. 
venäjän perustason verbikurssi, jossa harjoitellaan 
monipuolisesti verbien taivutusta ja sijamuotoja 
sekä ranskankielinen luento.

Käsitöissä opitaan tekemään korsetti, vanha vaa-
te uusiksi tai ”sukkuloimaan” käpypitsiä.  Hyväk-
si kotiompelijaksi -opintokokonaisuuteen haku on 
keväällä kurssin alkaessa syksyllä 2013. Tietotek-

niikassa on tarjolla kaksi projektinhallinnan ly-
hytkurssia, joissa opitaan pitämään projektien ai-
kataulut, resurssit ym. järjestyksessä ilmaisella 
GanttProject-ohjelmalla. Tietotekniikkaluokassa 
on perjantaisin päiväaikaan mikrotupa, jossa voi 
harjoitella tietokoneen käyttöä omatoimisesti ja 
tehdä myös omia töitä. Ohjaaja on paikalla.

Lisäksi edistyneille pianisteille mahdollisuus tulla 
mukaan kamarimusiikkikurssille.

Työväenopiston kurssit tarjoavat aikuisille oppi-
joille uusia taitoja, elämyksiä, iloa ja tuttavuuksia. 
Eteläinen alueopisto sijaitsee Kaapelitehtaalla, os. 
on Tallberginkatu 1 C, 3. krs. Puhelimitse nume-
rot 09 310 88510 (ma-to 12-17) tai 09 310 88513. 

Joulun tunnelmiin voi virittäytyä torstaina 13.12. 
klo 18, jolloin musiikkiryhmät konsertoivat. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! 

Terhi Topp
Helsingin työväenopisto

Eteläinen alueopisto, Kaapelitehdas
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI

www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

Ensi vuonna 20 vuotta täyttävä Arkki on 
lähes alusta asti toiminut Kaapelitehtaal-
la Ruoholahdessa. Arkki järjestää vii-
koittaisia arkkitehtuurikerhoja kaiken-

ikäisille aina 4-vuotiaasta 19-vuotiaaksi saakka.

4-6-vuotiaat lapset pääsevät rakentelemaan van-
hempiensa kanssa perheryhmissä, kun taas kou-
luikäiset tutustuvat arkkitehtuurin peruselementtei-
hin ikätoveriensa kanssa 12 hengen ope tus ryhmissä. 
Arkkitehtuuriin ja rakennettuun ympäristöön tutus-
tutaan elämyksellisesti itse suunnittelemalla ja ra-
kentamalla kolmiulotteisesti eri materiaaleista. Yli 
15-vuotiaille tarjolla on syventävää opetusta, jos-
sa tutustutaan tarkemmin arkkitehtuurin ihmei-
siin.

Viikoittaisten arkkitehtuurikerhojen lisäksi Arkki 
järjestää erilaisia yleisötyöpajoja ja arkkitehtuu-
rityöpajoja kouluille. Arkissa voi myös järjestää 
synttärikutsut. Karkkitehtuurityöpajassa rakenne-
taan arkkitehdin ohjauksessa torneja ja Syötävä 
kaupunki -työpajassa herkullinen kaupunki, joka 
syödään lopuksi.

Viimeisin iso tapahtuma Kaapelitehtaalla oli Open 
House Helsingin ja Designviikon aikana järjestetty 
Kalasatama LEGO palikoista -työpaja, jossa kaiken-
ikäiset osallistujat pääsivät tutustumaan Kalasata-
man suunnitelmiin ja suunnittelemaan ja rakenta-
maan uusia tornitaloja alueelle.

Kevään 2013 suurin yleisötapahtuma tulee ole-
maan 3.-4. toukokuuta 500 oppilaan töiden näyt-

Kalasatama LEGO –palikoista.

Lasten ja nuorten 
Arkkitehtuurikoulu Arkki

tely ja avoimet työpajat Pannuhallissa koko vii-
konlopun ajan.

Arkkitehtuurikoulu Arkki tarjoaa laajaa taiteen 
pe rusopetusta arkkitehtuurissa Helsingin lisäksi 
Espoossa ja Vantaalla. 

Lisätietoja: info@arkki.net www.arkki.net

Nyt m
yös Verkko-

kaupan katutasossa, 

Tyynenmerenkatu 11

020 796 978135

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Konsertteja
Ma 3.12. klo 18.30 Musiikki-ilta. Opiskelijoiden 
ja oppilaiden esityksiä. Kamarimusiikkisali, va-
paa pääsy.
Su 9.12. klo 15.00 Joulun ajan musiikkia kuva-
taiteen äärellä. Helsingin Konservatorion laulajat 
ja pianistit esiintyvät Sinebrychoffin taidemuseon 
empire-salissa, Bulevardi 40, ohj. Heikki Pellinen
10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Pääsylipun 
hinnalla näyttelyyn ja konserttiin.
Su 9.12. klo 16.00 Lasten kauneimmat joulu-
laulut. Galante-kuoro, Poikien sooloryhmä ja Kuo-
rovalmennus, johtaa Anna Nora Ruoholahden kap-
pelissa.
Ma 10.12. klo 18.30 Vinhasti viululla. Mari Kor-
telaisen oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pää-
sy.
Ti 11.12. klo 18.00 Viulistit vauhdissa. Päivi Val-
jakka-Salmisen oppilaat, lk 130, vapaa pääsy
Ke 12.12. klo 18.00 Huilistien aulakonsertti. 
Kon servatorion kahvila, vapaa pääsy.
Ke 12.12. klo 19.00 Laulajien joulukonsertti. 
Helsingin Konservatorion laulunopiskelijat esit-
tävät perinteistä joulumusiikkia. Konserttisali, va-
paa pääsy.
Ke 12.12. klo 19.00 Kaikkien kamarimusiik-
kia! Konservatorion eri-ikäisten oppilaiden kama-
rimusiikki-ilta. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
To 13.12. klo 13.00 Rakkaita joululauluja jou-
lurunoilla höystettynä. Konservatorion ammatil-
lisen koulutuksen opiskelijat. Konservatorion au-
lakahvila, vapaa pääsy.
To 13.12. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijat 

ja oppilaat esittävät musiikkia konservatorion au-
lakahvilassa, vapaa pääsy.
To 13.12. klo 18.00 Lasten kauneimmat joulu-
laulut. Länsimäen kirkko. All 4 Voices, Kuoro-
valmennus, Poikien sooloryhmä, johtaa Anna No-
ra.
To 13.12. klo 19.00 Jouluisia puhalluksia ja vä-
hän muutakin. Helsingin Konservatorion puhal-
linsoittajat ystävineen. Konserttisali, vapaa pääsy.
Pe 14.12. klo 16.30  Muskarilaisten tonttuleik-
ki-ilta (0-2-vuotiaat), klo 17.30 Muskarilaisten tont-
tuleikki-ilta (3-7-vuotiaat). Musiikkileikkikoulun-
opettajat laulattavat ja leikittävät. Konservatorion 
aula, vapaa pääsy.
Pe 14.12. klo 19.00 Laulajien joululauluilta. 
Ritva Laamasen oppilaat. Kamarimusiikkisali, va-
paa pääsy.
Pe 14.12. klo 18.00 Oppilasilta. Violeta Petrovan 
piano-oppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
Pe 14.12. klo 19.00 Ranskalaiset korostukset. 
Helsingin Konservatorion pianistit estradilla. 
Konserttisali, vapaa pääsy.
La 15.12. klo 12.00 Pianistien puolen päivän kon-
sertti. Anna Linjaman, Anna Vaahtorannan ja Päi-
vi Vesalaisen oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa 
pääsy.
La 15.12. klo 15.00  Kitaristien konsertti. Kon-
servatorion kitaristit. Kamarimusiikkisali, vapaa 
pääsy.
Ma 17.12. klo 18.00 Kitaristien joulukonsertti. 
Max Pekkalan oppilaat. Kamarimusiikkisali, va-
paa pääsy.
Ti 18.12. klo 19.00 Konservatorion perinteinen 
Suuri joulukonsertti, esiintymässä mm. Visollo-
orkesteri, Elohopea-orkesteri ja Valmennusorkes-
teri, All 4 Voices, Poikien sooloryhmä, Valmen-
nuskuoro. Konserttisali, vapaa pääsy.
Ke 19.12. klo 19.00 Kamarimusiikkia. Helsin-
gin Konservatorion ammatillisen koulutuksen opis-
kelijat esittävät musiikkia eri aikakausilta, op. Ti-
mo Saarilahti. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.

Helsingin Konservatorion Avoin Kon-
servatorio on tarjonnut musiikinope-
tusta aikuisille ikään ja taitotasoon kat-
somatta jo usean vuoden ajan. Opetus 

järjestetään maksullisena palvelutoimintana, ja soi-
ton-, laulun-, säestyksen ja vapaansäestyksen ope-
tustunteja voi ostaa 4‒8 tunnin paketteina joko 30 
minuutin tai 45 minuutin pituisina tunteina. Erityi-
sesti laulun- ja pianonsoitonopetus on saanut suu-
ren suosion, ja useat oppilaat ovat olleet tunneilla 
jo monen vuoden ajan. 

Aikuiselle vasta-alkajalle tunnit ovat antaneet se-
kä itseluottamusta että iloa uuden oppimisesta. Mo-
net ikäihmisetkin ovat rohkeasti toteuttaneet nuo-
ruuden haaveensa ja aloittaneet soittotunnit. Ja mikä 
parasta, soittamisen ilosta ovat saaneet nauttia 
myös muut perheenjäsenet. 

Avoimen Konservatorion opetus on samantasois-
ta kuin konservatorion muu opetuskin, sillä opet-
tajina toimivat konservatorion opettajat. Opetus 
tapahtuu kuitenkin oppilaan omista lähtökohdista. 
Niinpä soitto- ja laulutunneilla käydään joko ta-
voitteellisesti, jolloin edetään kurssitasolta toiselle 
tai harrastusmielessä, jolloin opetellaan erilaisia 
sävellyksiä vain omaksi iloksi. Oppilaat pääsevät 
myös esittämään taitojaan konservatorion kama-
rimusiikkisalissa järjestettävissä Avoimen konser-
vatorion illoissa. 

Ilmoittautuminen   
Avoimeen Konservatorioon
Helsingin Konservatorion nettisivuilta www.kon-
servatorio.fi  löytyy lisätietoja Avoimen Konser-
vatorion kursseista ja kurssimaksuista sekä ope-
tuksen järjestelyistä ja ehdoista. Vuoden vaihteen 
jälkeen, tammikuun toisella viikolla avautuu net-
tisivuille ilmoittautumislinkki, jonka kautta voi il-
moittautua kevään opetukseen. 

Perinteiset joulukonsertit
Tervetuloa konservatorion joulunajan konserttei-
hin, joita järjestetään joulukuussa lähes joka päivä 
ja joinakin päivinä jopa kaksi tai kolme. Musiik-
kia on näin ollen moneen makuun. On perinteisiä 
musiikki-iltoja ja kahvikonsertteja, joissa esiin-
tyvät eri-ikäiset oppilaat, muskarilaisten oma il-
ta, laulajien, kitaristien ja pianistien konsertteja, 
jouluisia puhalluksia, rakkaita joululauluja, Suuri 
joulukonsertti, kamarimusiikkia ja paljon, paljon 
muuta. Konservatoriolaiset tuovat joulumusiikin 
iloa myös vanhuksille esiintymällä palvelutalois-
sa, ja keskustan kahviloiden asiakkaatkin ovat ot-
taneet konserttimme mielihyvin vastaan. 

Konserttikalenterista löytyvät kaikki joulunajan 
tapahtumat www.konservatorio.fi > Konsertit

Opetusta myös aikuisille

Merikaapelihalli
KidsRock 2.12.
Colors Festival 5.-6.12.
The Ultimate 90’s Party 14.12.

Pannuhalli
Hurjaruuth: Talvisirkus Afrikka 
7.11.-6.1.

Valssaamo
Noblemetaltheatre: Orjat 7.12.-9.1.

K&C Kekäläinen & Company
UHRI – SACRE 29.-2.12.

VERSO 7.-9.12.

THE BEAST 15.12. 

Zodiak - Uuden tanssin keskus
Jeminan monta elämää 
22.11.-4.12.
Ihana ja hieno 8.-9.12.

Suomen valokuvataiteen museo
POLAROID 18.8.-2.12.

Teatterimuseo
KUVIA NYKY-SUOMESTA 
21.9.-31.3.

Kaapelin Galleria
Vallankumous netissä 8.11.-2.12.
Simo Ripatti 6.-30.12.

Galleria Vaaga
Pauliina Aarnio 13.12.-6.1.

Galleria Käytävä
Hot One Hundred 1.1.-31.12.

Drawing Gallery D5
Mia Waire, Heikki Puttonen, 

Luca Delgado 5.11.-25.1.

stoa mariapassio

Marja Paasio 1.11.-31.1.
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Helsingin 
tuorein 
kauppa

Kaupunkilainen

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin sekä kiinteän että mobiiliverkon liittymästä 8,28 snt/puh.+12 snt/min. (sis. alv 23 %). 

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 21-23. Puh. 01053 82800, 
MA–PE 9–21, LA 8–18, SU 12–21
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Lisätiedot www.kesko.fi /
Vastuullisuus


