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Kauppakeskus Ruoholahteen on helppo tulla - ostoksille ja vapaa-ajan viettoon niin omalla autolla kuin julkisillakin
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Uusi Lastensairaala 2017
-hankkeen varainhankinta alkaa

Pääkirjoitus

N

yt minulla kyllä positiivisuus horjuu. Tiedän, että on
helmikuu ja että tähän aikaan kuuluvat talviset olosuhteet. Mutta tämä sotkusää
saa nyt kyllä riittää. Loppusyksystä aina iloitsen lumen tulosta. Nyt sekin riittää. On yleensä kivaa talvella pikkupakkasella käydä lenkillä ja nauttia raikkaasta
ulkoilmasta. Nyt ei tunnu siltä. Aurinkoa täällä kaivataan. Viime yönä taksissa jokainen oli
kanssani samaa mieltä. Nyt hittoon lumet ja
pikkupakkaset ja välillä suojakelit. Nyt kevät
tänne ja pian!
Laitoin tuohon pääkirjoituksen viereen pienen lehteen tulleen tiedotteen HYKS:n uuden
lastensairaalan rakentamista varten perustetusta tukiyhdistyksestä ja sen varainkeruusta.
Kauan sitten olin mukana kunnallisvaaleissa ja sen seurauksena sain pari luottamustoimea. Toinen näistä mahdollisti aika monipuoliset vierailut HYKS:n eri pisteisiin.
Sykähdyttävimpänä käyntinä on mieleen painunut tutustuminen lastensairaalan vastasyntyneiden teho-osastoon. Siellä Arvo Ylpön
hengessä taisteltiin pienten ihmisalkujen henkiinjäämisen puolesta. Oli järkyttävää nähdä,
missä kunnossa tuokin teho-osasto oli. Vanhan rakennuksen tarkoituksettomat tilat, ahtaus ja suoranaiset rakenteiden rapautumiset
haittasivat tärkeää ja suunnattoman vaikeaa
hoitotyötä. Siellä tuli täysin selväksi, että tarvitaan nopeasti kokonaan uusi sairaala, jonka
rakentamiseen julkisin varoin ei kuitenkaan
ole rahaa. Haluan kaikin keinoin kannattaa
tukiyhdistyksen toimia yksityisen rahoituksen
keräämiseksi, jotta sairaalahanke saadaan toteutettua mahdollisimman pian.

tu. Ääniefektit ja tärinäkin tuntuvat jokaisessa
kodissa. Tämän lehden sivulla kuusi projektinjohtaja Timo Laitinen kertoo mitä maan alle lopulta tulee. Pauke kestää vielä jonkin aikaa, ainakin kaksi vuotta, mutta siihen on
Ruoholahdessa jo totuttu ja on syytä tottua
edelleen.
Piipahdin muutama päivä sitten Tallinnassa. Oli ilo huomata, miten helppoa meidän
ruoholahtelaisten on päästä matkaan. Kaksi laivayhtiötä lähtee aivan kotikulmilta ja
kolmannenkin kyytiin pääsee aika kätevästi
julkisilla. Itse kävelen kansainvälisen koulun
vierestä Huutokonttorille ja otan sieltä ratikan
terminaaliin. Reippaammat kävelevät varmasti koko matkan, mutta minulla eivät polvet kestä.
Runsaan parin tunnin laivamatkan aikana ehtii rentoutua ja Tallinnassa odottaa kokonaan
uusi maailma ja rajattomat mahdollisuudet
ostoksiin, hoitoihin ja muuhun virkistävään.
Yksikin päivä irti arjesta auttaa stressiin ja
kaamosmasennukseen. Ja yksi päivä riittää
meille ruoholahtelaisille. Laivalla kuuntelin matkailijajoukkoa, joka oli alkuyöstä lähtenyt kohti Helsingin Länsisatamaa PohjoisPohjanmaalta. Illalla heillä oli edessä paluu
samaan paikkaan. Tuli mieleen, että asun hyvässä paikassa.

U

usi Lastensairaala 2017 -hankkeen
tukiyhdistys aloittaa varainhankinnan uuden valtakunnallisen lastensairaalan rakennuttamiseksi. Tavoitteena on kerätä 30 miljoonaa euroa
lahjoituksina yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.
Lahjoituksien avulla Helsinkiin nousee uusi, lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt huippuyksikkö vuoteen 2017 mennessä.
Uuden lastensairaalan tarve on akuutti, mutta ilman yksityistä rahoitusta sen rakentaminen siirtyisi pitkälle tulevaisuuteen. Tämän vuoksi osa
julkisen sairaalan rahoituksesta on päätetty kerätä historiallisella tavalla yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.
- Uusi lastensairaala koskettaa valtakunnallisesti koko Suomea, koska sen tehtävänä on palvella
kaikkia Suomen lapsia. Helsingin Lastenklinikan
nykyiset, 1940-luvulta peräisin olevat tilat eivät
vastaa enää tämän päivän tarpeita. Siksi jokainen
lahjoitettu euro on nyt tärkeä!, Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n ja säätiön puheenjohtaja
Anne Berner painottaa.
Hankkeen aloitteen takana on vahva vaikuttajajoukko. Säätiö Uuden Lastensairaalan Tuen valtuuskunnan puheenjohtaja toimii presidentti
Martti Ahtisaari.

Ainutlaatuisen hankkeen tavoitteena maailman paras lastensairaala
Uusi lastensairaala 2017 -hanke on poikkeuksel
linen – Suomessa ei koskaan aikaisemmin ole
toteutettu yhteistyömallia, jossa säätiö ottaa
vastuulleen perinteisesti sairaanhoitopiirille kuuluneen rakennushankkeen.

- Sairaalan suunnittelutyö on jo kovassa vauhdissa. Tavoitteenamme on rakentaa monin tavoin tarkasteltuna huippusairaala lapsille. On itsestään
selvää, että sairaalan tulee mahdollistaa erinomaiset lääketieteelliset hoitotulokset. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lasten, heidän perheidensä ja henkilökunnan myönteinen kokemus sairaalasta on
hyvin tärkeää. Turvallisuus, muunneltavuus ja tehokkuus ovat myös nykyaikaisen sairaalan tunnusmerkkejä. Kun yhdistämme nämä kaikki asiat
uuteen lastensairaalaan, lopputuloksena on rakennus, jota voimme esitellä yhtenä Suomen maamerkeistä, kuvailee Hyksin Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtaja Jari Petäjä.
Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen perustajalahjoittaja on Oy Hartwall Ab. Talkookumppanina
toimii Sanoma Oy sekä BOB Helsinki ja viestintätoimisto Myy alihankkijoineen, jotka vastaavat
hankkeen markkinointiviestinnän suunnittelusta ja
toteuttamisesta veloituksetta. Lipaskerääjinä toimivat muun muassa Leijonaemot ry.
KAIKKI SUOMALAISET TARVITAAN NYT
MUKAAN TALKOISIIN!
Lahjoituspuhelin:
soita 0600 95120 hinta 20,11 euroa+pvm/mpm
Tekstiviestilahjoitus:
lähetä viesti SAIRAALA tai SJUKHUS
numeroon 16499, hinta 10 euroa
Keräystili:
FI93 5541 2820 0199 67 / Uusi Lastensairaala
tukiyhdistys 2017 ry, viite 2017 00002
keräyslupa: POHA 2020/2012/3890/24.1.13

Helsingin Sanomat muutti muotoa. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on nyt käsissäsi Hesaria suurempi lehti. Leikkiä, mutta kuitenkin
totta.

Iloisella mielellä eteenpäin

Jätkäsaaressa ja koko Ruoholahdessa on taas
jyrissyt mahtavasti. Jätkäsaaren maanalaisen tunneliverkoston räjäytystyöt on aloitet-

Peter Stormbom

Opastus farmasian historiaan ja apteekkimuseon kokoelmiin joka kuukauden
viimeisenä arkiperjantaina klo 16 (opastus kestää n. 1,5 tuntia).
Tervetuloa!
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yöpä on pelottava sairaus.
Se on viimeisen vuosisadan
suurimpia lääketieteellisiä
vitsauksia ja samalla sen
voittamisesta on tullut ihmiskunnan
suurimpia haasteita. Vaikka syöpää pidetään usein ylivoimaisena
vastuksena, on sen nujertamiseksi tehty työ tuonut rohkaisevia tuloksia. Ruoholahden Docrates Syöpäsairaala on merkittävä tekijä
syövän hoidon ja tutkimuksen alalla.
Syöväksi kutsutaan ihmisen solujen muutoksia,
joissa solut villiintyvät ja lähtevät poikkeukselliseen kasvuun lopulta tuhoten sen elimen tai kudoksen, jossa ne kasvavat. Syöpä myös leviää paikasta toiseen hyvinkin nopeasti ja salakavalasti.
Taudin syntysyitä ei varsinaisesti tunneta, altistavia tekijöitä on löydetty useita. Pitkään syöpädiagnoosin saanut näki edessään vain synkkiä näkymiä. Syöpä on tappava tauti. Hoitamattomana
se on sitä vieläkin. Onneksi syövän hoitokeinot
ovat kehittyneet viime aikoina aimo harppauksin,
eikä syöpädiagnoosi enää ole automaattisesti kuolemantuomio. Mahdollisuudet parantua taudista
ovat merkittävästi parantuneet.

LT Timo Joensuu on 			
Docrates Syöpäsairaalan ”isä”
Docrates Syöpäsairaalan johtavalla ylilääkärillä,
LT Timo Joensuulla on pitkä ja palkittu ura syöpätautien hoitamisessa. Hänen potilaslähtöinen
hoitofilosofiansa, ”kulkea ihmisenä ihmisen rinnalla” on ollut motivoimassa tiellä Docrates Syöpäsairaalan perustamisessa. Yhdessä suomalaisten
sädehoidon kehittämisen uranuurtajien, fyysikoiden Pekka Aallon ja Harri Puurusen kanssa he
perustivat syöpäsairaalan vuonna 2006. Alkujaan
se toimi Eiran sairaalan tiloissa Tehtaankadulla.
Uusi, oma toimitalo valmistui Jätkäsaaren Saukonpaadenrantaan 2009.

Docrates Syöpäsairaala Jätkäsaaren Saukonpaadessa, Crusellin sillan kupeessa.

Syövän hoidon maailman huiput

toimivat Ruoholahdessa

hainen diagnostisointi. Rintasyöpään on valtakunnallinen seulontaohjelma yli 50-vuotiaille naisille,
kun taas eturauhassyövän PSA-testauksesta tulee
jokaisen huolehtia itse.

Nopeus on yksi hoidon kulmakivistä

Docrates on yksityinen sairaala

Yksi Timo Joensuun perusajatuksista syövän hoidossa on nopeus. Syöpä on maineeltaan kalmantuntuinen tauti. Se saattaa myös levitä poikkeuksellisen nopeasti. Taistelussa tautia vastaan on
oleellisen tärkeää, että diagnoosi tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että hoito aloitetaan välittömästi. Tieto syöpään sairastumisesta aiheuttaa ahdistusta potilaassa. Hoitoon pääsyn
odottaminen on paitsi henkisesti raskasta myös
taudin kehittymisen kautta vaarallista. Hoitotakuusta huolimatta edes syöpätautien diagnostisoinnissa, hoidoista puhumattakaan, ei julkisessa
sairaanhoidossa päästä riittävän pieniin hoitoviiveisiin. Vuodelta 2008 olevan viimeisen tilaston
mukaan syöpähoitoihin pääsi HYKS:n toimialueella
noin kahden kuukauden viiveellä. Yhden kuukauden
viive hoidon aloittamisessa nostaa syövän uusiutumisriskiä 10-30 prosentilla. Tähän Timo Joensuu
muun muassa halusi tarjota muutosta.

Docrates Syöpäsairaalan toimitusjohtaja Siv Schalin
kertoo, että toiminta lähtenyt hyvin liikkeelle ja liikevaihto on ollut kasvusuunnassa. Alkuvuosien vuosittaisesta liikevaihdon kaksinkertaistumisesta on
nyt päästy vakaan toiminnan vakaaseen kasvuun.
Asiakaskunnasta 64 prosenttia on itse maksavia
suomalaisia. Ulkomaisten potilaiden osuus on 20
prosenttia. Suurin ulkomaisten ryhmä on venäläiset potilaat, joita kävi sairaalassa yli 150 vuonna
2012. Kaikkiaan sairaalassa on hoidettu potilaita
yli 30 maasta. Vakuutusyhtiöiden kautta tulleita
potilaita oli 8 prosenttia ja loput 8 prosenttia ovat
kuntien ja sairaanhoitopiirien ostopalvelupotilaita.
Kuntien osuutta Siv Schalin mielellään erityisesti kasvattaisi:
- Pystymme vastaamaan syövän hoidon erityisvaatimuksiin niin hyvin, että tieto tästä varmasti tulee myös kunnallisten päättäjien korviin. Viiveetön hoito on kansantaloudellisestikin tärkeätä.

Docrateksessa hoito alkaa viikossa
Docrateehen lääkäriajan saa seuraavaksi päiväksi tai
viimeistään sitä seuraavaksi. Sairaalaan on hakeutunut suuri joukko syöpätauteihin ja niiden hoitoon
erikoistunutta maamme terävintä lääketieteen huippukärkeä. Ensisijaisen tärkeää on myös diagnoosin
tekemisen nopeus, tarkkuus ja virheettömyys. Docrates Syöpäsairaalassa on erityisesti panostettu myös
kuvantamisessa käytettäviin laitteisiin. Tietokonetomografia ja sen kehittyneempi muoto PET/TTkuvannus ovat esimerkkejä tarkan ja oikean todentamisen varmistavista moderneista laitteista.
Huippuhenkilökunnan ja kehittyneimpien laitteiden
avulla Docrates lupaa diagnoosin ja hoitosuunnitelman potilailleen viikossa. Hoidot kestävät viikosta
neljään kuukauteen syövästä riippuen. Syövän uusiutumisriskin vuoksi onnistuneita hoitoja seuraa
aina useamman vuoden kestävä seurantajakso.

Nopea ja oikea diagnostisointi on onnistuneen syövänhoidon perusta. Docrateksessa on tähän
vaadittavat ajanmukaiset laitteet.

Docrates asiantuntijoineen on jatkuvasti osallisena kaikkein korkeatasoisimmissa syövän hoitoon
liittyvissä tutkimuksissa.
- Teemme tutkimusta laitevalmistajien, lääketehtaiden ja merkkiainevalmistajien kanssa. Meillä on jatkuvasti käytössä alan viimeisimmät tutkimustulokset. Olemme luomassa Suomeen aivan
uusia syövän hoidon standardeja, Siv Schalin painottaa.
- Yhdessä täytämme Timo Joensuun mission kolme pääkohtaa: yksilöä kunnioittava kokonaisval
tainen hoitosuunnitelma, viiveetön ja korkeata
soinen hoito ja tutkimuksen kautta viimeisin tieto
käytettävissä. Asiakkaistamme 96 prosenttia sanoo olevansa erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa,
Siv Schalin hymyilee.

Monen syövän ennuste on hyvä
Syöpätapausten määrä kasvaa jatkuvasti. Nykyisin joka kolmas sairastuu syöpään jossakin elämänsä vaiheessa. Vuonna 1965 uusia syöpädiagnooseja tehtiin noin 10 000 (syöpään kuolleita 7
500). Vuonna 2010 niitä oli jo noin 29 000 (kuolleita noin 13 000). Löydettyjen tautitapausten määrä
kasvaa, mutta yhä useammassa tapauksessa sairauteen löytyy tepsivä hoito. Varsinkin naisten rintasyöpien ja miesten eturauhassyöpien hoitotulokset ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina.
Syynä on näiden syöpien seulonta ja niiden var-
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Vahvasti mukana 		
syövän tutkimuksessa

Docrates Syöpäsairaala
Saukonpaadenranta 2
00180 Helsinki
puh 010 773 2000
Ylilääkäri Timo Joensuu kongressi-isäntänä.
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

K

Kevään odottelua!

evään ensi merkkejä on jo ilmassa, päivät ovat valoisampia sekä räystäisiin on
ilmestynyt jääpuikkoja. Kevätmielellä
myös nuorisotalo vietti 14-vuotissyntymäpäiviään 27.1., joka oli myös vertaisohjaajien ensimmäinen sunnuntai-iltapäivä. Nuorisotalomme ovet ovatkin olleet auki sunnuntaisin
iltanuorille kello 16-20. Vertaisohjaajina toimivat
Sinna, Janita, Verna, Nada, Herman sekä Joni.
Ohjaajien määrästä riippuu, onko koko talomme
auki vaiko vain alakerta.
Helmikuussa olemme varhaisnuorten kanssa leiponeet, pelanneet pelejä sekä pidetty mukavia talokokouksia. Tarjolla on maanantaisin vuoroviikoin askartelu- ja teatterikerho, tiistaisin Sanna
ja Milla vastaavat mukavasta tekemisestä, keskiviikkoisin liikunta- ja kokkikerho ja perjantaisin
vuorotellen tikkaribingo, leikkimielisiä tietokilpailuja ja elokuvia. Innostus erilaisiin tekemisiin
onkin ollut valtaisaa. Kerhomme, lukuun ottamatta kokkikerhoa, ovatkin ilmaisia jäsenkortin
hankkineille. Eteläisen nuorisotyöyksikön neljään
nuorisotalon yhteiseen pingisturnaukseen valitaan
edustus pelaamalla oma pingisturnaus maaliskuun
alussa.

Iltanuorille helmikuu alkoikin Rock’n rollin merkeissä, soittamassa oli seitsemän erilaista bändiä
suurella sydämellä. Viikkotoiminnassa maanantain matsit jatkuivat sekä suosion saanut uutuus
perjantaipulinat teekupposen kera, unohtamatta
pari kertaa kuukaudessa pidettäviä talokokouksia.
Pääsimme tutustumaan pingiksen saloihin ja sääntöihin Taneli Keinosen ohjauksessa.
Helmi- maaliskuun vaihteessa pidämme biljarditurnauksen, jonka voittajat pääsevät edustamaan
taloamme eteläisen nuorisotyöyksikön yhteiseen
neljän nuorisotalon kilpailuun. Maaliskuussa nuoret sekä muutama ohjaaja olemme lähdössä splättäämään.
Ruoholahden Sanomien ilmestyessä olemme käyneet varhisten kanssa retkellä Megazonessa ja
viettäneet hiihtolomaviikkoa mukavissa tunnelmissa. Nuoriso-ohjaajien joukkoon olemme toivottaneet tervetulleeksi Janin.
Mukavaa alkavaa kevättä ja pääsiäistä henkilökunnan puolesta
Tepa

Tulevia tapahtumia:
• la 2.3. nuorisotalo auki 16.00-22.45
• su 3.3. vertaisohjaajat pitävät taloa auki iltanuorille 16.00-20.00
• to 7.3. iltanuorten biljarditurnaus Töölön nuorisotalolla
• su 10.3. vertaisohjaajat pitävät taloa auki iltanuorille 16.00-20.00
• ke 13.3. talokokoukset
• to 14.3. varhaisnuorten pingisturnaus Punavuoren nuorisotalo Betamniassa
• pe 15.3. iltanuorten ”splättäys”
• la 16.3. nuorisotalo on auki 16.00-22.45
• su 17.3. vertaisohjaajat pitävät taloa auki iltanuorille 16.00-20.00
Viikko 12 nuorisotalo on kiinni ma 18. ja pe 22.3 eteläisen alueen 6-luokkalaisten valintojen
putkiviikon vuoksi.
• su 24.3. vertaisohjaajat pitävät taloa auki iltanuorille 16.00-20.00
• ke 27.3. talokokoukset
• pe 29.3.- 1.4. nuorisotalo on kiinni pääsiäisen vuoksi
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Talvinen tervehdys
Ruoholahden leikkipuistosta!

H

elmikuu on tuonut tullessaan lisää
lunta, josta onkin päästy taiteilemaan
erilaisia lumiveistoksia. On myös tehty
hienoja jäätaideteoksia, joita on saanut
ihastella puiston oven edustalla.

Helmikuussa puistossa on myös alkanut 1-6
-vuotiaille vanhempineen Ilo liikkua -liikuntatuokio, jossa on seikkailtu Afrikan villissä viida
kossa. On myös pidetty Tuo ja vaihda -päivä,
Ruohis Talent -kisoja koululaisille, vietetty mukavissa tunnelmissa niin ystävänpäivänyyttäreitä kuin
leikkipuiston perinteistä laskiaistapahtumaa. Laskiaistapahtuman ohjelmassa oli tänäkin vuonna koiraajelua, mäenlaskua, kasvomaalausta, sambuuseja
ja makkaramyyntiä sekä buffetissa oli laskiaispullia ja kuumaa mehua. Täten vielä kiitos kaikille asiakkaille ja mukana järjestämässä olleille ihanasta tapahtumasta - ensi vuonna sitten uudelleen!
Koululaisten hiihtolomaviikolla (vko 8) puisto
olikin kiinni, mutta koululaisille oli järjestetty erilaista mukavaa talviohjelmaa Taivallahden leikkipuistossa, jonne ohjaajat veivät päivittäin lapsia.

Muistutamme meneillään olevasta iltapäivätoiminnan hausta koskien ensi syksyä. Yleinen hakuaika on 30.1.2013-19.4.2013. Ilmoittautumislomakkeen leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi
hakea leikkipuistosta tai Internetistä osoitteesta
www.hel.fi/leikkipuistot. Osallistuminen toimintaan on maksutonta. Välipalan kuukausimaksu on
tällä hetkellä 36,10 euroa.
Ensi syksynä aukioloaikamme tulee muuttumaan.
Syksyllä olemme avoinna klo 9.30-16.30.
Hiihtolomaviikon jälkeen meille tulee töihin Sirpa noin kolmeksi kuukaudeksi leikkipuisto Sepästä. Eeva siirtyy puolestaan leikkipuisto Seppään.
Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178. Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon!

Puiston väki

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Maanantaina 25.2., 4.3., ja 11.3. vauvamuskari klo 10.30 alkaen. Muskariin ei tarvitse
ennakkoilmoittautua.
• Perjantaina 8.3. Tuo ja vaihda –päivä klo 10.30 -11.30 sekä naistenpäivän kunniaksi kahvit tarjolla
klo 10.30-11.30 ja iltapäivällä klo 15.00-16.00.
• Perjantaina 15.3. puisto on kiinni klo 10.00-12.00 ohjaajien työyhteisökokouksen vuoksi.
• Perjantaina 22.3. virpomisvitsojentekoa klo 10.30-11.30. Klo 10.30-11.15 vierailemassa myös
Lastentalon johtaja Seppo Rantanen kertomassa päivähoidosta.
• Maanantaina 25.3. klo 10.00-11.00 vauvojen tutustuminen värien maailmaan. Mukaan mahtuu
neljä vanhempi-lapsi paria. Ryhmä on tällä hetkellä täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi kysellä
edellisellä viikolla.
• 29.3.-1.4. Pääsiäinen, jolloin puisto on kiinni. Hyvää pääsiäistä kaikille!

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Ruoholahden
kappelin
kuulumisia

Vain hoidolla on kiire. Sinulle meillä on aina aikaa.
Docrates Syöpäsairaala on syövän diagnostiikkaan, hoitoon ja seurantaan
erikoistunut moderni ja viihtyisä yksityissairaala keskellä Helsinkiä. Koko
hoitoketjumme ja palveluverkostomme on viritetty potilasta varten. Tarjoamme mahdollisuuden päästä syöpätautien ja sädehoidon asiantuntijoiden vastaanotolle nopeasti ilman lähetettä.

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

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

Kohti suurta juhlaa

S

uuri venäläinen kirjailija Fjodor Dostojevski kuvaa kirjassaan Idiootti Sveitsin Baselissa näkemäänsä maalausta
Kristus haudassa. Ristiltä otettu, kuollut
Jeesus, miltei alastomana, silmät avoimina, lepää selällään, yksi sormista ojennettuna
viittaa kuin syyttäen. Kaikki on peruuttamattomasti
päättynyt. Esirippu ei nouse, eikä mikään ylösnousemuksen pasuuna tule puhaltamaan. Tämän näyn
edessä Dostojevski huudahtaa: ”Tuo kuvahan voi
saada jonkun vielä menettämään uskonsa!”
Elämänuskon menettäminen on hyvin lähellä silloin, kun vääryys ja pahan valta kasvavat liian
suureksi. Se ei ole vain nykyajan ongelma, vaan
lähes 3000 vuotta sitten psalminkirjoittaja tunsi samoin: ”Herra, miksi olet niin kaukana, miksi
kätket kasvosi meiltä ahdingon aikana?”

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

Sanotaan, että ensimmäinen reaktio, joka ihmislapsella on tullessaan maailmaan, on tarttumisrefleksi. Koko loppuelämä onkin sitten luopumisen opettelua. Paastonaika on aivan erityinen aika
luopumiselle. Olisiko syytä kokeilla? Muutaman
päivän vesi- tai mehupaasto tai muuten kevyempi ruokavalio voisi tehdä hyvää linjoille. Erilaisista nautintoaineista kieltäytyminen voisi kohottaa elämämme laatua ja terveyttämme. Television
ja tietokoneen kiinnipitäminen saattaisi avata uuden maailman kirjallisuuden ja muiden harrastusten parissa.
Joskus on yksinkertaisesti hyvä harjoitella hiljaisuutta ja keskittyä kuuntelemaan sisintään. Tai sitten voi lähteä monin eri tavoin tekemään hyvää
lähimmäisilleen. Siihen muun muassa käynnissä
oleva Yhteisvastuukeräys kutsuu.

Tietoisuus siitä, että Jumalan käsi ohjaa historian
ja maailman tapahtumia sekä yksittäisen ihmisen
elämää, on huomattavasti vähentynyt entisaikoihin verrattaessa. Jo keskiajalla puhuttiin teodikea-ongelmasta. Kyseltiin, miksi maailmassa on
kärsimystä ja kaikenlaista pahaa, jos Jumala on
kaikkivaltias rakkauden Jumala. Kysymykseen ei
liene järjellistä vastausta.

Paasto nykyaikana voi merkitä paljon muutakin
kuin pelkkää ruuasta tai juomasta kieltäytymistä.
Eräs nuori mies tuli valittamaan papille maailman
pahuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Hän syytti
Jumalaa koko sotkusta ja sanoi, että hän olisi voinut itse tehdä paljon paremman maailman. Pappi
vastasi: ”Hyvä! Mene tekemään vain. Se on juuri
sitä, mitä Jumala tahtoo sinun tekevän.”

Helsingin Sanomien sarjakuvasivulla oli kerran
kuva viikinkipäällikkö Harald Hirmuisesta, joka oli miehistöineen lähtenyt merelle laivallaan.
Nousi valtava myrsky, ja laiva oli vaarassa upota.
Silloin Harald nosti kätensä kohti taivasta ja huusi: ”Miksi minä?” Taivaasta kuului ääni: ”Miksi
ei?”

Paastonaika kutsuu meitä siis mietiskelemään,
miten voisimme omalta osaltamme lievittää lähimmäistemme kärsimyksiä, mutta ei vain mietiskelemään, vaan myös toimimaan. Uskon, että sitä kautta saamme vastauksia myös elämän suuriin
kysymyksiin.

Elämme parhaillaan kirkkovuodessa paastonaikaa. Se alkoi laskiaistiistain jälkeisenä päivänä,
jota nimitettiin joskus latinankielisellä nimellä
dies cinerum eli tuhkakeskiviikko. Historiankirjojen mukaan jo vuodesta 1099 lähtien tuo nimi on
ollut käytössä. Se johtuu siitä, että säkkiin pukeutuminen ja tuhkan sirottaminen pään päälle ovat
Raamatussa katumuksen ja parannuksen vertauskuvia.

Soita, niin keskustellaan lisää: 010 773 2000 *)

Ihmisenä ihmisen rinnalla.
Kokonaisvaltaista ja viiveetöntä syövänhoitoa.
Docrates Syöpäsairaala | Saukonpaadenranta 2 | 00180 Helsinki | www.docrates.com

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

MEILTÄ TEILLE...
Ajokortti kesäksi!
B = henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut
- laskut joustavasti 5 erässä
Opetuslupalaiset: äiti/iskä + oppilas 520 e
- ota yhteyttä/varaa aika tunteihin
Courses available also in English, ask for more.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

09 659 771
teekkarienautokoulu@welho.com

Tervetuloa paastonajan messuihin Ruoholahden
kappeliin!

Paasto oli ensimmäisten vuosisatojen kristityille
hengelliseen elämään kuuluva välttämättömyys, ja
tapana oli paastota Kristuksen ristiinnaulitsemisen
päivänä, perjantaina. Vain apostolien opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukouselämä
menivät siitä edelle. Voisiko paastonaika edelleenkin
opettaa meille itsekuria ja kieltäytymistä asioista,
jotka eivät ole tarpeellisia?

Seppo S. Kosonen

UUSI URBAANIN TANSSIN
KOULU RUOHOLAHDESSA!
Parhaat koti- ja ulkomaiset
opettajat - edulliset tuntihinnat
Omat lasten ja 30+ tunnit
Myös kehonhuolto (syvävenyttely ja pilates)ja akrobatiatunnit
Hip Hop, House, Popping, Locking, Vogue,
Waacking, Krump, Dancehall, Capoeira,
Siéva Streetdance, African Fusion, Urban
Contemporary, Akrobatia, Syvävenyttely, Pilates
NORDIC MOVES SCHOOL
Porkkalankatu 7 A, 00180 Helsinki
Puh. 0400 352 333

www.facebook.com/NordicMovesSchool
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NORDICMOVES.COM
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Rokkijätkä -

alaisten tilojen raken
Kuvat: kaupungin talous- ja suunnittelutoimisto

Kuvassa Jätkäsaaren katutaso. Kellarikerroksessakin on mittavasti toimintaa.

J

alueen valmistuttua siitä jää näkyviin ainoastaan rakennettavan kevyen liikenteen sillan alle sijoittuva
ajoaukko.

ätkäsaari tunnetaan nykyisin
laajana ja tasaisena alueena.
Alkuperäinen Jätkäsaari oli vain
osa sitä, se oli korkea kallioinen
saari ja se sijaitsi pääosin Jätkäsaarenkallion korttelialueella ulottuen
WoodCityn tulevalle korttelialueelle
lähes Länsilinkkiin saakka koillisessa.

Luolatilan pinta-ala on yhteensä 39 000 m2 ja tilavuus 184 500 m3. Autopaikkojen määrä tulee olemaan n. 890 ja väestönsuojapaikkoja tulee noin
9000 hengelle, jolloin ensimmäisen kaava-alueen
kaikki väestönsuojat tulevat olemaan kalliotilassa.
Tällä kaava-alueella ei siis rakenneta tonttikohtaisia väestönsuojatiloja. Staran tukikohta tulee palvelemaan Jätkäsaaren lisäksi eteläistä ja läntistä
kantakaupunkia laajemmin.

Nyt tähän alkuperäiseen Jätkäsaareen rakennetaan laaja kalliotila, johon tulee sijoittumaan pääosin Jätkäsaarenkallion korttelialueen autopaikat,
väestönsuojapaikkoja sekä Staran katujen kunnossapitotukikohta. Jätteen koonta-asema on jo aiemmin jäänyt kalliotilahankkeesta pois ja sitä rakennetaan parhaillaan Hyväntoivonpuiston alle.

Juuri alkanut louhintaurakka kestää kaksi vuotta.
Louhemassoja saadaan noin 300 000 irtokuutiota,
ja ne hyödynnetään mm. Jätkäsaaren matkustajasataman laajennusalueen täyttömassoina. Louhintaurakkaa seuraa sisustusurakka, joka sisältää kalliotilan rakennustöiden valmiiksi rakentamisen ja
muodostaa kustannuksista pääosan. Kokonaisuudessaan luolatila on valmis tammi-helmikuussa
2016.

Kaupunginhallinnossa hanke on edennyt ja toteuttamisen edellytykset rahoitusjärjestelyineen ovat
nyt kunnossa. Pysäköinnin ja väestönsuojat maksaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy ja Staran tukikohdan kiinteistöviraston tilakeskus. Kokonaisuuden
rakennuttamisesta vastaa rakennusviraston rakennuttamistoimisto 2. Pysäköintiyhtiö perii autopaikkojen
ja väestönsuojan rakentamiskustannukset asuntoyhtiöiltä rakentamisen edetessä.

Asuinkortteleista pääsee kalliotilaan asuinraken
nuksiin integroitavien sisäänkäyntien kautta. Sisäänkäyntikuilut rakennetaan louhintaurakan yhteydessä, ja tonteille tulevat asuinrakennushankkeet
toteuttavat kunkin sisäänkäynnin maanpäällisen
osan ao. hankkeen suunnitelmien mukaisesti. Kalliotilan suunnittelussa on ollut ongelmana se, että kuilujen sijainti tonteilla on jouduttu arvaamaan etukäteen ja talohankkeen on tähän sopeuduttava.
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Ajoliuska maan alle sijoittuu Välimerenkadulle Selkämerenpuiston kohdalle (katso oheinen
sijaintipiirros).
Hankkeen pääsuunnittelija on insinööri Aku Varsamäki, Fundatec Oy, ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehti Juha Lampi, Innovarch Oy.
Louhintavaiheen urakoitsijana on Skanska.

Kalliotilan rakentaminen on juuri alkanut ajorampin maarakennustöillä. Ajo luolaan tulee Välimerenkadulta Selkämerenpuiston kohdalta. Ajoramppi tulee jäämään kokonaan Hyväntoivonpuiston alle ja
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- Jätkäsaaren maanntaminen on alkanut

Historiallisesta kartasta nähdään, miten Ruoholahti ja Jätkäsaari
ovat syntyneet täyttämällä useiden pikkusaarien välit maaaineksella.

Kaupunki patistaa taas
rakentajia kurinalaisuuteen
Viime vuonna ensi kertaa järjestetty ”Siistein työmaa”- kilpailu uusitaan. Jätkäsaaren rakennusurakkasopimuksissa on alueen rakennusliikkeiden edellytetty noudattavan tiettyjä esteettisiä ja toiminnallisia säännöksiä, jotka varmistavat, että alueen asukkaille
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa rakennusaikaisesta toiminnasta. Selvimmin asukkaille näkyy ohje rajata oma rakenteilla oleva
tontti aidalla ja pitää kaikki työmaan romu ja rompe alueen sisällä.
Alla olevasta tämän vuoden kilpailuohjelmasta näkyy, että tuomaristo arvioi paljon sellaistakin, joka ei naapureiden silmiin näy. Päätarkoitus on kuitenkin minimoida rakennusaikainen haitta. Kilpailun
hyvillä palkinnoilla innostetaan rakennusvastaavia parhaaseen mahdolliseen panokseen. Lehti kertoo tuloksista ja kilpailusta itsestään
lisää sen ratkettua.

Siistein työmaa -kilpailuohjelma

Kaupungin keskeisillä alueilla kuten Jätkäsaaressa pysäköinti on
maankäytön taloudellisuussyistä perusteltua ratkaista maanalaisesti. Kalliotila-autopaikan hinnan arvioidaan olevan noin 55 000
euroa, joka on toki korkea. Jätkäsaaren itäosan asuinrakennushankkeissa pihakannen alaisen autopaikan hinta vaihtelee välillä 42 000 – 48 000 euroa, johon verrattuna ero ei kuitenkaan ole
kovin suuri.
Kalliotilan louhinta ja tonttikohtaisten hankkeiden rakentaminen
sovitetaan yhteen, jolloin Jätkäsaarenkallion alueella on mahdollista aloittaa asuntorakentaminen louhinnan vielä jatkuessa. Louhintaurakoitsija luonnollisesti huolehtii urakkaehtojen mukaisesti

Nro 2/2013

louhintatärinöiden haittavaikutuksiin liittyvistä varotoimenpiteistä ja informoinnista.
Jätkäsaaren imagoon sopii rouhea satamameininki. Kalliotilan
nimeksi arkkitehti Juha Lampi on ehdottanut ”Rokkijätkä”, pysäköintilaitoksen nimeksi ”Rokkiparkki” ja Staran tukikohdan
nimeksi ”Rokkistara”. Ehdotusta on pidetty niin onnistuneena,
että nimikilpailua ei ole tarpeen järjestää.
Timo Laitinen, projektinjohtaja
Länsisataman aluerakentamisprojekti

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Kohde: Jätkäsaaren rakennuskohteet
Tavoite: Kehittää aluerakentamista ja kannustaa työmaita etsimään
tapoja parantaa oman työmaansa ja alueen yhteisen toiminnan laatua.
Palkinto: 4 kpl matkalahjakortteja jaettavaksi seuraavasti:
Vastaava mestari • Työ-/projektipäällikkö • Työmaa-insinööri (työmaalogistiikka) • Työturvallisuusvastaava
Aika: 1.2.2013–31.7.2013.
Raati: Valinnan suorittaa raati seuraavalla kokoonpanolla: puheenjohtaja Pekka Mukkala, HKR KPO, sihteeri Jaakko Laurila, Ahma insinöörit Oy, jäsenet Jari Virmanen, Taske, Peter Stormbom,
Ruoholahden Sanomat.
Valintakriteerit
1. Työmaatarkastukset (40%). Logistiikkaoperaattorin työmaatarkastusmittarin tulosten keskiarvo kilpailun ajalta.
2. Kohteen vaativuus ja sijainti (20%).
Laajuus, tekniset ratkaisut, liikenteellinen sijainti, ympäristö.
3. Logistiikkasuunnitelma (20%).
Laatu, toimitus ajoissa.
4. Yhteistyökyky (20%).
Aktiivisuus, oma-aloitteisuus, kehitystyö.
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telärannan Wanha Kauppahalli on suljettu remontin ajaksi. On korkea aikakin sanovat mm. hallin
kauppiaat, jotka kylminä
talvipäivinä joutuivat hytisemään
myyntikojuissaan kylmissään.
Wanhan kauppahallin lämmöneritys, sosiaalitilat eivätkä varastotilatkaan eivät enää vastanneet
nykyvaatimuksia. Koko hallirakennuksen peruskorjaus on aloitettu
ja sen arvioidaan valmistuvan
14 kuukauden kuluttua.

Hietalahden halli
Helsingin kaupungin aineistopankki Eino heinonen

palasi alkuperäiseen
käyttöönsä

Vanhin on Etelärannan halli. Hietalahteen rakennettiin kauppahalli vuonna 1903. Rakennuksen
suunnitteli tunnettu arkkitehti Selim A. Lindqvist.
Halli on alun perin tarkoitettu elintarvikehalliksi
ja se toimikin sellaisena 1970-luvulle saakka, jolloin alueen konttoristuminen ja kaupan rakennemuutos kuihduttivat toiminnan pois.
Uutta eloa halliin saatiin 1980-luvulla, jolloin sen
edessä olevalle torille perustettiin suurta suosiota
nauttiva ja vieläkin toimiva kirpputori. 2000-luvulla hallin tiloissa toimi ensin luomuhalli, joka kuitenkin oli aikaansa edellä, eikä menestynyt.
Sen jälkeen paikalle avattu antiikkihalli ei sekään
elävöittänyt hallin toimintaa riittävästi ja rakennuksessa toimineet ravintolatkin joutuivat lopulta
lopettamaan toimintansa. Nyt kaupunki on päättänyt palauttaa Hietalahden hallin alkuperäiseen
käyttöönsä elintarvikehalliksi.

Helsingin kaupungin aineistopankki erno launis

Hietalahden halli on toiseksi
vanhin Helsingin kauppahalleista

Hietalahden kauppahallin kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Paalanen.

Hallin sisätilat ovat kauniit ja miellyttävät.

”Tämä on todellinen
kulttuuriteko”

kaikenlainen kahvilatarjonta myös kuuluu valikoimiin.

Hietalahden halli jää 		
pysyvästi elintarvikehalliksi

Näin sanoi Hietalahden hallin kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja, juustokauppias Tuula Paalanen lehden häntä jututtaessa. Vanhan hallin remontti tuli todelliseen tarpeeseen, ja ratkaisu siirtyä
Hietalahteen ja palauttaa tämä upea halli vanhaan
käyttöönsä, on todellinen arvoteko kaupungin taholta. Helsingissä on jäljellä enää kolme perinteistä hallirakennusta, jotka kaikki näin ovat oikeita kauppahalleja.

Kaikkiaan Hietalahden hallissa toimii toimituksen laskujen mukaan 19 erikoisliikettä, jotka tarjoavat parastaan paikallisesti nyt myös ruoholahtelaisille. Ruoholahden Sanomat on aina väittänyt,
että Helsingin keskusta tulee lähivuosina siirtymään hitaasti yhä lännemmäs eli lähemmäs Ruoholahtea. Taas on yksi askel siinä kehityksessä toteutunut.

On päätetty, että Wanhan Kauppahallin remontin
valmistuttua 14 kuukauden päästä, kaikki sieltä nyt
Hietalahteen siirtyneet kauppiaat saavat luonnollisesti palata sinne takaisin. Jos joku heistä kuitenkin
haluaisi jäädä pysyvästi Hietalahteen, on sekin mahdollista. Hietalahden halli jää nimittäin pysyvästi elintarvikehalliksi. Saattaa jopa olla, että joku
heistä innostuu laajentamaan toimintaansa niin,

Tuula lisää, että tämä halli on rakennettu 14 vuotta Etelärannan hallin jälkeen, joten täällä on osattu ottaa huomioon monet vanhan hallin puutteet ja
tehdä parempaa jälkeä.

Hietalahden hallissa nyt myös
useita maistelumahdollisuuksia
Monet perinteikkäät hallikauppiaat ovat muutoksesta innostuneina laajentaneet toimintaansa myös
tarjoilutoimintaan. Jo 1880-luvulta kalakauppaa
hallissa tehnyt Kalakauppa E. Eriksson on avannut puotinsa yhteyteen osteri- ja sushibaarin. Kalakauppias Marja Nätti tarjoaa merenherkkuja
uudessa ravintola Merrassa. Lihakauppa Roslund
on avannut arvostetun lihakaupan yhteyteen ravintolan, jonka grillistä saa lihaisia herkkuja, pihvejä ja hampurilaisia.
Hallin kaupunginpuoleisessa päässä pitkään toimineen Käkösen kahvilan tilalle on tullut Soppakeittiö, joka on keittojen erikoisravintola. Toki
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Tilaa on myös istahtaa maistamaan.
että perustaa pisteen kumpaankin halliin. Seuraavan muuton yhteydessä järjestetään tarjouskilpailu, jonka perusteella täytetään mahdollisesti
tyhjiksi jäävät myyntipaikat Hietalahdessa ja Etelärannassa. Helsingissä hallipaikkojen vuokrausta
hoitaa Helsingin Tukkutori, pienin kaupungin virastoista.

Helsingin kaupungin aineistopankki erno launis

- Nimenomaan sosiaalitilat ja varastotilat ovat
Hietalahden hallin kellarissa huomattavasti vanhaa hallia paremmat. Ja onhan tämä todella kaunis rakennus, jossa on ilo työskennellä. Kaikki
tänne siirtyneet kauppiaat ovat kovin innoissaan
uudesta paikasta. Avajaisviikolla täällä oli tungosta, kun vanhan hallin kanta-asiakkaat saapuivat
meitä katsomaan ja uuden alueen uudet asiakkaatkin osasivat heti tulla tarjontaamme tutustumaan.

Helsingin kaupungin aineistopankki erno launis

Hallikaupalle etsittiin korvaavaa tilaa pitkään. Kaupunki tutki useita eri vaihtoehtoja, jonne Wanhan
Kauppahallin toiminta voisi korjauksen ajaksi siirtyä. Yhtenä vaihtoehtona oli mm. Kanavaterminaali, entinen matkustajaterminaali Katajanokanlaiturilla, kauppatorin välittömässä läheisyydessä. Tämä,
kuten monet muutkaan vaihtoehdot eivät kuitenkaan
soveltuneet hallikaupantekoon. Lopulta päädyttiin
Hietalahden kauppahalliin. Taivaalle kiitos, huokaisee moni.

Hietalahden halli
on vuodelta 1903.

Hietalahden halli täydentää Ruoholahden korkeatasoista tarjontaa
Ruoholahden palvelut näyttävät jatkuvasti parane
van. Perinteisen, vanhan ajan kauppahallin saaminen kohentaa tilannetta entisestään. Todellisen talou
dellisen itsenäisyyden saavutamme, kun se, mitä
täällä tarjoamme, saa muualta pääkaupunkiseudulta ihmiset tulemaan tänne tarjontaa hyödyntämään. Siihen suuntaan mennään koko ajan.

Erikoismyymälöitä on kaikkiaan 19 kappaletta.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Opiskelijat arkisin klo 11–14 –20 %
Nettiajanvaraus 24 h –10%

puh. 09 685 6510 | Selkämerenkatu 10, 00180 Helsinki | www.proclip.fi

Valaistua
tilataidetta
Jätkäsaaressa

renkadun ja Messipojankujan kulmassa on alueen
vanhin rakennus, Lars Sonckin suojeltu satamakonttori.
Sen edessä on puolestaan Suomen pienin suojeltu
rakennus, betoninen puhelinkoppi. Sisällä on Anne Heiskasen teos Paluu tulevaisuuteen 2011.
Tarjolla on ilmainen taide-elämys 24 h. Välime-

Harri Lauronen - Jätkäsaari

Don Angelo
Marchese

Pizzaa ja pastaa kysytään eniten
Angelo kertoo, että suomalaiset mieltävät pizzan
ja pastan edelleen helpoimmin italialaiseksi ruuaksi.
- Mutta kyllä meillä on muutakin. Lähes kaikkien
italialaisten ruuantekotaito perustuu äidin ja isoäidin perinteisiin. Meillä kotona Sisiliassa ruualla oli poikkeuksellisen suuri merkitys perheessä.
Veljeni päätyikin ravintoloitsijaksi kotikylässä.
Minäkin sovellan kotoa saamiani oppeja ruokaa
tehdessäni. Annoksissa maistuvat ”mamman ja non
nan” opit. Se on aitoa Italiaa.

tulee
Sisiliasta

K

Välimeren ruoka on terveellistä

aapeliaukiolle, aivan Kaapelitehtaan viereen, siihen kolmikerroksisen toimistorakennuksen kaupungin puoleiseen päähän
on ilmestynyt italialainen ravintola
Don Angelo. Tarkempi tutustuminen
paljasti, että paikka on avattu jo
alkusyksystä, mutta se ei vain ole
aikaisemmin pistänyt silmään.

Italialainen ruoka on aina ollut suomalaisten sydäntä lähellä. Pizzat, pastat ja risotot ovat parhaiten tunnettuja saapasmaan herkkuja. Toki italialaiseen keittiöön kuuluu paljon muutakin mainiota.
Aitoja välimerellisiä makuja saa nyt kokea Don
Angelossa.
Monilta lomamatkoilta mieleen on jäänyt italialaisten ravintoloiden ihan oma tunnelma. Meno on leppoisaa ja tuttavallista. Asiakkaat otetaan vastaan
välimerellisellä ystävällisyydellä. Ravintolat ovat per
heiden ja ystävien kohtauspaikkoja, joissa kulutetaan aikaa, kuullaan kuulumisia ja nauretaan yhdessä. Välimeren maissa ei yleisesti kokoonnuta
koteihin, kuten Pohjoismaissa. Kaiken seuruste
lun lomaan kuuluu hyvä ruoka, johon suhtaudutaan valtavan vakavasti. Hyvästä ruuasta nautitaan pitkään. Illallinen saattaa kestää tunteja,
joiden aikana pöytään usein kannetaan neljä, joskus viisikin erilaista annosta.

Nro 2/2013

Italialainen ruoka tehdään tuoreista aineista ja se
valmistetaan oliiviöljyssä. Pastakastikkeet kypsy
vät hitaasti, pitkään hellalla poristen. Pihvit ja ka
la paistetaan nopeasti pannussa oliiviöljyssä. Pizza
on italialaisten pyttipannu, johon yleensä käytetään,
mitä aiemmista ruokailuista on tähteeksi jäänyt. Aito italialainen pizza on kuitenkin paljon suomalaista virkaveljeään kevyempi. Tomaatin ja juuston lisäksi pizzan päälle pannaan Italiassa vain vähän
täytettä. Maku saadaan mausteista. Suomalaisille
tarjotaan kuitenkin ruokaisampaa versiota.
Ravintoloitsija Angelo Marchese.
Italialaisen ravintolan tunnelmaa ei helposti Suomen ravintoloissa saa kokea. Meille on opetettu
toisenlainen tapa. Ruoka syödään nopeasti, ruoka
suussa ei saa puhua, ruokailun aikana on muutenkin syytä välttää keskustelua. Aidossa italialaisessa ravintolassa alkuperäisen tunnelman kuitenkin voi kokea. Don Angelo tervehtii asiakkaan jo
ovelta.
Angelo Marchese tuli Suomeen 1980-luvun alussa. Kotisaareltaan Sisiliasta hän oli lähtenyt ensin Sveitsiin. Suomessa hän perusti ensimmäisen
ravintolan Kontulaan 1986. Kontulan Don Angelo oli maineikas paikka. Angelo halusi kuitenkin
vaihtaa maisemaa ja monen muun tavoin hän koki
Ruoholahden kiinnostavana paikkana yrittää. Viime syksynä siis avattiin Don Angelo täällä meillä.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Angelo on hyvä isäntä
Angelo on luonut pieneen ravintolaansa aidon tunnelman. Ruoka on aitoa, viinit ovat Italiasta, suuri osa Sisiliasta. Taustalla soi italialainen musiikki
ja itse isäntä on peri-italialaisen oloinen. Ensimmäisenä sisään tullessa silmiin sattuu Forza Catania -lippu. Jalkapallo voi siis olla yksi mahdollinen keskustelunaihe.
Benvenuti!
Don Angelo
Kaapeliaukio 1
09 694 0078

Don Angelo Kaapeliaukiolla
Länsisatamankadun varrella.
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI

Palveluksessanne
Hotelli- ja ravintolamuseo!

www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1
Merikaapelihalli

Teatterimuseo

Taidemaalariliiton teosvälitys 15.-24.3.

Kuvia nyky-Suomesta 21.9.-31.3.
Anna Viebrock 18.10.-31.3.
Museoiden perhepäivä 23.3.

Puristamo
Kuvanveistäjien ja taidegraafikoiden Teosvälitys
2.-10.3.
Ornamon Teosmyyntinäyttely 15.-24.3.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Museoiden perhepäivä 23.3.

Valssaamo

Jukka Male Museo

Nyt on - Itä-Helsingin Taideseuran näyttely 27.2.10.3.

Riitta Supperi 15.2.-28.4.

Turbiinisali

Kaapelin Galleria
Cecilia Stenbom 7.2.-2.3. • Rita Jokiranta 7.-28.3.

Stella Polaris: Improvisoidut näytelmät 27.2.-18.5.

Zodiak - Uuden tanssin keskus
Vartaloiden kaupunki 27.2.-6.3.
Colour, Colour 20.-27.3.

Hurjaruuth
Jörö-Jukka 9.2.-6.4.

Suomen valokuvataiteen museo
Nelli Palomäki 16.1.-21.4.
Valokuva taiteeksi 16.1.-21.4.
Museoiden perhepäivä 23.3.

Galleria Käytävä
Tussin lumo - Inspired by Ink 4.-28.2.

Drawing Gallery D5
Aino Keinänen, Jenni Markkanen, Tuomas Petelius 4.2.-26.4.

stoa mariapassio
Marja Paasio 1.2.-15.4.

Hima & Sali

Yhteinen tapahtumapäivä Teatterimuseon ja Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Paljon tapahtumia koko perheelle. Katso ohjelma: www.valokuvataiteenmuseo.fi.

Kuraattorikierrokset, taiteilijatapaamiset, luennot ja seminaarit
Museolipulla
(3.4. ja 17.4. luennoille vapaa pääsy)

Matti Ahlgren. Hotelli- ja ravintolamuseo

Näyttelyä siivittävät klassikot kuten legendaarinen ravintola Kämp, olympiavuonna 1952 avatun Hotelli Vaakunan sviitti ja englantilaistyylinen
Big Ben -baari Lahdesta. 1930-luvun alkoholimyymälässä myyjät odottavat tiskin takana. Suosituksia heiltä ei saa, eivätkä he katso silmiin.
Näyttelyssä ei tarvitse tyytyä vain vitriineihin kur
kisteluun, sillä museossa on panostettu toiminnallisuuteen. Suosiota ovat saaneet kuvitteellisen hotellin
pienoismalli, iskurepliikkiautomaatti ja tuoksubaari,
jossa voi koetella hajuaistiaan lähes 60 mausteen,
hedelmän ja marjan tuoksuilla. Yleisön joukosta voi nousta tähtiesiintyjäksi tarttumalla karaokemikkiin.
Yleisöopastus lauantaina 23.2. klo 13 sisältyy pääsymaksun hintaan. Näyttely on avoinna tiistaista
sunnuntaihin kello 11–18. Lisätietoja www.hotellijaravintolamuseo.fi

Maria Laiho 7.1.-28.2.

Suomen valokuvataiteen
museossa tapahtuu
Kolmen museon yhteinen 		
perhepäivä lauantaina 23.3.

K

aapelitehtaalla toimivassa Hotellija ravintolamuseossa avautui viime
syksynä uusi pysyvä näyttely Palveluksessanne! Moniaistisessa näyttelyssä voi tutustua suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin kehitykseen, tehdä matkan
majoittumisen ja matkailun historiaan, tutustua
alan työntekijöiden arkeen ja asettua asiakkaan
rooliin eri vuosikymmeninä.

Helmikuu
ke 27.2. klo 17–18: FL, opettaja, freelance-valokuvaaja Mari Pienimäki luennoi otsikolla: Työkaluja journalististen valokuvien tulkintaan. Vapaa
pääsy. 11-kollektiivin kuvaajia paikalla kertomassa Suomi-näyttelystä luennon jälkeen 27.2. klo
18.30–19.30. Vapaa pääsy.

Maaliskuu
ke 6.3. klo 18: Nelli Palomäki kertoo näyttelystään
ke 13.3. klo 18: Ulla Jokisalo, Ben Kaila ja Raakel Kuukka Valokuva Taiteeksi -näyttelyssä

Kaapelitehtaan museoiden perhepäivä lauantaina 23.3. klo 11–15. Yhdellä lipulla pääsee tutustumaan kolmeen erilaiseen museoon – Hotelli- ja

ravintolamuseoon, Teatterimuseoon ja Suomen
valokuvataiteen museoon – näyttelyiden lisäksi
museoissa on ohjelmaa erityisesti lapsiperheille!

ke 27.3. klo 18: Teemaopastus näyttelyissä: Moninainen muotokuva
su 24.3. klo 14: Erja Hannula ja Jorma Hinkka
Valokuva Taiteeksi -näyttelyssä

Toukokuu

Huhtikuu
ke 3.4. klo 18: Luento: FT, dosentti Liisa Lindgren: Eduskunnan puhemiesten muotokuvat ja puhuttelun taito
ke 10.4. klo 18: Nelli Palomäki kertoo näyttelystään
ke 17.4. klo 18: Luento: Kuvataiteilija Santeri
Tuori: Tunnistekuvat ja muotokuvan traditio
Lotta Djupsund / Suomen valokuvataiteen museo

ke 15.5. klo 18: Taiteilijatapaaminen: Vesa Oja
Finglish-näyttelyssä
ke 29.5. klo 18: Taiteilijatapaaminen: Nuori valokuva -näyttelyn taiteilijoita

Yleisöopastukset näyttelyihin
Yleisöopastukset joka keskiviikko klo 11.15–
11.45 ja sunnuntaisin klo 13. Museon pääsymaksu. Keskusteluopas paikalla näyttelyissä sunnuntaisin klo 14–15.
Katso näyttelyt, opastukset ja työpajat:
www.valokuvataiteenmuseo.fi
Suomen valokuvataiteen museo,
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
Avoinna: ti–su 11–18, ke 11–20
Liput: 6 / 4 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Prosessi-tilan näyttelyihin vapaa pääsy.
Museo on liikkumisesteetön.

Ilmoittaudu
kesäkurssille
Kesälomalla Kaapelitehtaalla voi harrastaa
lähes kaikkea - sirkusta, ranskan kieltä,
teatteria, valokuvausta, lyhytelokuvien tekoa,
kuvataiteita ja arkkitehtuuria…
Lasten ja nuorten kesäkursseille
ilmoittautuminen on käynnissä!
Lisätietoa:
• www.kaapelitehdas.fi
• www.hurjaruuth.fi
• www.france.fi
• www.teatterimuseo.fi
• www.valokuvataiteenmuseo.fi
• www.zodiak.fi
• www.helsingintaiteilijaseura.fi
• www.arkki.net
Nelli Palomäki: Pinja 3-vuotiaana (2009).
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Suomen valokuvataiteen museosta löytyy myös monipuolinen museokauppa.
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Ruoholahdessa tapahtuu
Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Konsertteja
Su 3.3. klo 15.00 Musiikkia kuvataiteen äärellä, mm. Ritva Laamasen lauluoppilaat esiintyvät
Sinebrychoffin taidemuseon empiresalissa, Bulevardi 40. 10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja konserttiin.
www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
Ti 4.3. klo 18.00 Viulistit vauhdissa. Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy
Ma 4.3. klo 19.00 Musiikki-ilta. Oppilaiden ja
opiskelijoiden esityksiä. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy
Ke 6.3. klo 10.00 Apua, merirosvoja! - konsertti koululaisille. Visollo-orkesteri ja Tallinnan musiikkikoulun orkesteri johtajinaan Mari Kortelai-

M

nen ja Tapio Tuovila, mm. Klaus Badeltin Pirates
of the Caribbean. Konserttisali. Vapaa pääsy (lippuvaraus välttämätön, konservatorio@konservatorio.fi)
Ke 6.3. klo 18.00 Apua, merirosvoja! Helsingin Konservatorion Visollo-orkesteri ja Tallinnan
musiikkikoulun orkesteri solistit Mirjam Grünberg, Nikita Fatejev ja Samuli Hyvärinen, mm.
Klaus Badeltin Pirates of the Caribbean, Pjotr
Tšaikovskin Oneginin aaria oopperasta Jevgeni
Onegin, Jean Sibeliuksen Sinfonia nro 2, Finaali,
J. S. Bachin Sarjasta nro 3 kaksi gavottia, Antonin
Dvořákin Sinfoniasta nro 3 ”Uudesta maailmasta”
osa Largo, Jacob de Haanin Missa Brevisista osa
Benedictus ja Georg Friedrich Händelin Messiah-

oratoriosta He shall feed His flock, Risto Laurin
Tüdruk ja draakon pianolle ja orkesterille, Eric
Coatesin Dambusters March, Freddy Mercuryn
We Are The Champions. Konserttisali. Kaikki liput 5 € orkesterin tukirahastoon.
To 7.3. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijat ja
oppilaat esittävät musiikkia konservatorion kahvilassa. Kahvilatuotteita tarjoushintaan. Vapaa pääsy
Ma 11.3. klo 18.00 Vinhasti viululla. Tapio Tuovilan oppilaat. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy
Ti 12.3. klo 19.00 Laulaen iloa saamme. HannaLeena Haapamäen oppilaat. Kamarimusiikkisali.
Vapaa pääsy
To 14.3. klo 18.00 Konservatorion opiskelijat
esiintyvät Karl Fazer Caféssa, Kluuvikatu 3.
Vapaa pääsy
Pe 15.3. klo 19.00 Laulajien ilta. Ritva Laamasen oppilaat. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy
Su 17.3. klo 15.00 Säestystyöpajan satoa. Helsingin Konservatorion pianonsoitonopiskelijat Sinebrychoffin taidemuseon empiresalissa, Bulevardi 40, op. Naoko Shibayama-Aarnio. 10/8 €, alle
18-vuotiaat ilmaiseksi. Museon pääsymaksulla
näyttelyyn ja konserttiin.
Ti 19.3. klo 19.00 Rakkautta ja marjakiisseliä. Duo Power: Eilakaija Sippo, lausunta ja Lau-

ra Clewer, soitanta. Tekstejä ja musiikkia erilaisin
koostumuksin. Helsingin Konservatorion opettajakonserttisarjan konsertti. 10/5 €. Kamarimusiikkisali
Ti 19.3. klo 18.00 Pianistien ilta. Riitta Sipilän
oppilaat. Luokka 130. Vapaa pääsy
To 21.3. klo 19.00 Isot ranskalaiset. Helsingin
Konservatorion opettajakonserttisarjan konsertissa ranskalaista laulumusiikkia. Hanna-Leena Haapamäki, sopraano, Tehi Sulonen, sopraano, Juha
Karvonen, baritoni, Heikki Pellinen, piano. Gabriel Fauré, Jacques Ibert, Claude Debussy, Francis
Poulenc, Henri Duparc. 10/5 €. Konserttisali
Pe 22.3. klo 19.00 Barokin pauloissa. Helsingin
Konservatorion kitaristien barokkimusiikin konsertti. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy
Ma 25.3. klo 19.00 Liederkreisit 2. Helsingin
Konservatorion laulunopiskelijat ja pianistit esittävät liedtaiteen helmiä. Konserttisali. Vapaa pääsy
Ti 26.3. klo 19.00 Kamarimusiikkia. Helsingin
Konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskelijat esittävät musiikkia eri aikakausilta, op. Timo
Saarilahti. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy
Ke 27.3. klo 18.00 Valmennusorkesteri ja Lastenorkesteri Elohopea estradilla. Konserttisali.
Vapaa pääsy

Musiikki kehittää aivoja
sa sekä yhteismusisointi toisten lasten kanssa esimerkiksi orkesterissa tai kuorossa ovat tärkeitä
musiikillisen ilmaisukyvyn ja esiintymistaitojen
kehittämisessä.

usiikin merkitystä ihmisen aivojen kehittymiselle on tieteellisesti tutkittu ja on todettu, että musiikin avulla ihminen voi
trimmata aivojaan monin tavoin.

Musiikkiopistosta maailmalle

Musiikin harrastaminen ja taitojen kehittäminen
ja oppiminen, muovaa aivoja ja pitää niitä kunnossa. Lisäksi musiikin ja liikunnan onnistunut
yhdistelmä tuottaa tunnekokemuksia, jotka edistävät omalta osaltaan aivojen hyvinvointia.

Musiikin perustason opinnot jo suorittaneet oppilaat, jotka haluavat jatkaa soitto-/lauluharrastustaan ja suorittaa taiteen perusopetuksen musiikin
laajan oppimäärän kokonaan voivat jatkaa opintojaan musiikkiopistotasolla.

Muskarista musiikin perustasolle

Musiikkiopistotasolla kehitetään edelleen perustasolla opittuja taitoja ja tietoja niin, että oppilas saa
valmiudet musiikkiharrastuksensa itsenäiseen jatkamiseen tai alan ammattiopintoihin. Oppilaan musiikin ja sen eri tyylien tuntemus laajenee ja kyky luovaan ilmaisuun musiikin keinoin syvenee. Lisäksi
mahdolliset solistisen sivuaineen opinnot tukevat
oppilaan musiikillista kehitystä ja laajentavat hänen musiikillista näkemystään.

Helsingin Konservatorion musiikkikoulutus antaa
hyvät mahdollisuudet edellä mainittuun aivotrimmiin. Konservatoriossa voi musiikkiharrastuksen
aloittaa jo vauvaikäisenä musiikkileikkikoulussa. Nuorimmat muskarilaiset, jotka ovat iältään 3
kk, aloittavat yhdessä aikuisen kanssa tutustumisen musiikin ihmeelliseen maailmaan. Musiikkileikkikoulussa voi olla oppilaana aina seitsemänteen ikävuoteen saakka.
Tavoitteena on nauttia musiikin tekemisestä ja sen
tuomasta ilosta. Aisteja herkistetään sekä musiikin että sadun keinoin ja niiden avulla myös eläydytään erilaisiin tunnelmiin. Tunneilla lauletaan,
soitetaan, liikutaan musiikin mukaan sekä kuunnellaan musiikkia eri tavoin. Musiikkileikkikou
lussa kehitetään lapsen laulu- ja soittotaitoa, kuun
telukykyä, rytmi- ja melodiatajua, musiikillista
ilmaisua sekä luovuutta. Musiikkimateriaalina käytetään sekä perinteisiä että uusia lastenlauluja,
klassista musiikkia sekä kansanmusiikkia.

Keväällä konservatorioon!

Kuvassa pienet näppäriläiset seuraavat tarkkaavaisina kapellimestaria.
Muskarin musiikkimaailmasta voikin sitten siirtyä luontevasti instrumenttiopintoihin. Jos oman
soittimen valinta tuottaa vaikeuksia, voi ensin hakeutua vuodeksi tai pariksi soitinvalmennukseen
ja päättää soitinvalinnasta vasta sitten. Tämän
jälkeen voikin jo hakeutua musiikin perustason

opintoihin, jossa opitaan lukemaan, kirjoittamaan,
kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia sekä kehitetään musiikillista ilmaisukykyä ja esiintymistaitoja.
Musiikin esittäminen oppilasilloissa ja konserteis-

Ruoholahtelaisten oma musiikkitalo, Helsingin
Konservatorio Ruoholahdentorin laidassa tarjoaa musiikinopetusta ja -elämyksiä koko perheelle.
Huhtikuussa, la 13.4. voi tulla tutustumaan erilaisiin soittimiin Visseli-soitinesittelypäivänä. Toukokuussa pidettäviin pääsykokeisiin ei tarvitse
ilmoittautua. Pääsykoeaika määräytyy pääinstrumentin ja oman sukunimen alkukirjaimen perusteella. Pääsykokeet ovat 27.-29.5. ja tarkemmat ohjeet, pääsykoeopas sekä aikataulut löytyvät
konservatorion verkkosivuilta www.konservatorio.fi > Musiikki harrastukseksi.

Nyt lounaskeittoa tarjolla
viikonloppuisin klo 12.00-16.00!
Ma-pe
8.30-21.00
La-su
12.00-19.00

!

Lönnrotinkatu 42, Helsinki
www.suolahippu.fi
Tällä ilmoituksella hoidot

-10 % maaliskuun loppuun!
Nro 2/2013
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Energisoiva SHIATSU-hieronta ja REIKI-hoito
		
- Minna Suoknuuti 050 354 2397
SUOLAHUONEHOITO: karaisua hengitysteille flunssia vastaan
KALAPEDIKYYRI: hauska jalkahoito kalojen suorittamana		
- Minna Nyman 050 544 6972
RASKAUSHIERONTA, urheilijan lihashuolto, shiatsu
		
tai rentouttava hieronta		
		
- Prisse Könönen 040 565 6879

!

!

!

Suolahuone

www.himasali.com

11

Tue oman alueesi yrittäjää!

Ruoholahden palveluhakemisto

Apteekit
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351
• Ruoholahden Apteekki, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 9410
Autokoulut
• Teekkarien Autokoulu, Abrahaminkatu 13
09 659 771
Autopesuloita
• 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
• Hietalahden Kauppahalli, Hietalahden tori
• K-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5,
• S-market Ruoholahti, Itämerentori 2
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
Graafinen suunnittelu
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
Hammaslääkärit
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
Hyvinvointihoidot
• Suolahuone Suolahippu, Lönnrotinkatu 42
Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2
Isännöintitoimistoja

010 766 9940
01503 82800
09 7268 1210
020 734 5640
010 766 1300
09 586 5861
09 6171
09 693 1006
050 67 337
09 685 2400
050 544 6972
020 715 000

• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
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Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
Kiinteistöhuoltoyhtiöt

09 3417 0707

• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
Messitytönkatu 10
050 300 9980
Kiinteistövälittäjät
• Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy LKV, 		
Itämerenkatu 21
010 255 6033
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
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Kuntosalit
• Motivus kuntokeskus, 		
Kauppakeskus 4. krs., Itämerenkatu 21
09 4153 3530
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
• 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

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Tue oman alueesi yrittäjää!

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
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
• 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
Tanssikoulut
• Nordic Moves Oy, Porkkalankatu 7 A
0400 352 333
Tilitoimistoja		
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Urheilutarvikkeita
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21

010 271 7800 (maks)

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