Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 3/2013

Lehdessä muun muassa:
• Hupipuisto SnadiStadi avattu s. 3
• Hyväntoivonpuiston eteläosan suunnittelu on alkanut s. 6
• Jätkäsaaren pohjoisosan kiinteistöjen valmistumisaikataulu s. 8

Sinä&

Kevät

Täysin uusittu kauppakeskus Ruoholahti on kaupunkilaisen ostopaikka.
Saman katon alla useiden myymälöiden lisäksi on lasten oma
hupipuisto SnadiStadi. Useat kahvilat ja ravintolat
täydentävät tarjonnan.

Kauppakeskus Ruoholahteen on helppo tulla - ostoksille ja vapaa-ajan viettoon niin omalla autolla kuin julkisillakin - tervetuloa!
InterSportissa

Hupipuisto SnadiStadi on auki
jokapäivä klo 10-20.
TULE MUKAAN!

juoksupäivä
5.4 . klo 12-18

SnadiStadin asiakkaille kassalta
erikoishintainen parkki
2 h = 2,–!

Ruoholahden

-juoksuklinikka
2 0.4 . klo 12-18

Muksu-klubi SnadiStadissa arkipäivisin klo 10-12.

Joka päivä vaihtuvaa ohjattua toimintaa 0-3-vuotiaille. Hinta: 6,–/perhe/kerta.
www.snadistadi.fi

K-RAUDAN PIHAPÄIVÄ
16.4.klo13-19
Alko, Bieder Kukkakauppa, CarWash, Ciao! Caffe,
Fenno Optiikka, Helsingin OP Pankki, Hiusfashion,
Hupipuisto Snadi Stadi, Intersport, K-citymarket,
Kodin1, K-rauta, Lauantai, Martina, Mayor’s Gym, Motivus,
NycBurger, Apteekki, Subway, Tiger Mama, Tiger Store, Tiimari

Läns

iväylä

K-PUU: Terassikoulu, UPM timber
BAHCO: Käsityökalut, nakkikioski
ELECTROLUX: Husqvarna ja MTD Puutarhakoneet KÄRCHER: Puhdistuslaitteet
RYOBI/TTI Puutarhakoneet ja One+
BERNER
KEKKILÄ
BIOLAN
www.k-rauta.fi/ruoholahti • 010 2491 000
ITÄMERENKATU 21, RUOHOLAHTI

TUNNELI
PARKKIIN
Holiday Inn

Ilmarinen

Länsisatamankatu

Porkkalankatu
BUSSIT
Noste
KAUPPAKESKUS
Itämerenkatu

METRO JA
RATIKKA 8
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PALVELUTISKI AVOINNA

myös sunnuntaisin
klo 12-18

ILMAINEN
1 h pysäköinti
K-Plussakortilla

Kauppakeskus
myös

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Liity

:ssa tykkääjiin

!

Yleiset tilat avoinna
ARK. 7-21, la 8-18, su 12-18
parkki joka päivä 6-22
www.kauppakeskusruoholahti.fi
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Crusellin silta on
Vuoden silta 2013

Pääkirjoitus

A

urinko paistaa! Nyt on kaikki
hyvin! Olen saanut palautetta
pääkirjoituksen alussa tekemistäni säähavainnoinneista. Joku
on niitä vastaan sanoen, että sään vaihtelut
pystyy jokainen lukija itse huomaamaan ikkunasta ulos katsomalla. Toisaalta olen kuullut, että sääkommentit sopivat pääkirjoituksen alkuun jakamaan mieltä usein vaivaavan
asian sulattamista. Sää on maamme ehdottomasti puhutuin aihe, siitä voi jutella aina
ja missä vain. Miksei siis lehdessäkin. Tällä hetkellä kuitenkin tilanne on kuitattavissa alussa olevilla kahdella lauseella. Minun
mielestäni ainakin.
Aika kiitää. Heräsin vähän aikaa sitten huomaamaan, että on kulunut seitsemän vuotta
siitä, kun sain Ruoholahden Sanomat hoitooni. Tuohon aikaan mahtuu monenlaisia vaiheita. Välillä on ollut hankalaa, mutta suurimmaksi osaksi lehden tekeminen ja sitä
kautta oman asuinalueen asioiden ja kehityksen aallonharjalla olo on kuitenkin ollut silkkaa juhlaa.
Maassa on tasaisin väliajoin ollut suurta tai
pientä lamaa, joka aina vaikuttaa myös lehden julkaisemiseen. Ruoholahdessa on seitsemän vuoden aikana saanut asiakaskunnassa nähdä yrittämisen kovuuden. Selasin
asiakaslistoja toiminnan alkutaipaleelta. Kovin moni innolla liikkeelle lähtenyt liikeidea
on ajan kuluessa tyrehtynyt ja toiminta on lakannut, useimmiten kunnialla, joskus myös
valitettavan kunniatta. Lehti on saanut jatkaa.
Toisaalta lehti on myös halunnut jatkaa. Jokaisen numeron kohdalla on syytä iloita,
kun tarvittava ilmoittajien määrä löytyy, jotta tuotantokustannukset saa maksuun ja mielellään jää hieman palkkaakin nostettavaksi.
Mutta koskaan tilanne ei etukäteen ole selvä.

Niin kauan, kuin ruoholahtelaiset ja lähialueiden asukkaat odottavat lehteä ja lukevat sen
mielellään sen ilmestyttyä, on lehden tekeminen mielekästä. Lukijoiden suosiossa oleva
lehti tulee myös ilmoittajille läheiseksi. Ruoholahden ja Jätkäsaaren kasvaessa ilmoittajien viesti pääsee yhä enenevän ihmisjoukon
tietoon. Se puoltaa lehden asemaa. Se antaa
lehdelle voimaa.
Kuusi vuotta sitten lehti selvitti katujen ja katukäytävien kunnossapitovastuita. Tilanne oli
silloin lähtökohtaisesti kovin sekava. Kaupungin virkamiehiltä löytyi kaavio asiaa selventämään. Kuluneiden vuosien aikana silloin saavutettu selvyys on kadonnut. Nyt tuntuu, että
kukaan ei taas tiedä, miten asian kanssa pitää
menetellä.
Sitä varten olen päättänyt selvittää tätä uudelleen. Lehden seuraavassa numerossa pyrin
kertomaan kenen vastuulle kuuluu siivota, lakaista ja kuljettaa pois roskat ja lumet kiinteistöiltä, kadunvarsilta ja katukäytäviltä. Asiaan
liittyy pari pienempää detaljia, jotka kuuluvat
selvitettävien piiriin. Mm. kenelle kuuluu katuvalaistuksen kunnossapito. Katsotaan miten
tässä käy.
Pääsiäinen on tänä vuonna kovin aikaisin. Tämä lehti jaetaan koteihin Pääsiäisen pyhinä.
Pääsiäinen on vuoden tärkein kirkollinen tapahtuma, jota kristityt viettävät asiaan kuuluvalla hartaudella. Kaikki saavat rentoutua
nauttien vapaapäivistä. Toivottavasti jaksatte katsoa lehdestä myös ilmoituksissa kerrotut
tarjoukset ja löydätte sieltä ratkaisuja vapaapäivien viettoon. Tarjoukset ovat harkiten teitä varten suunnitellut.
Nauttikaa auringosta ja varokaa heikkoja jäitä!
Jatkukoon auringonpaiste! Silloin on kaikki
paremmin!

Lehdentekijä saa olla iloinen siitä, että saa
lukijakunnalta usein positiivista palautetta.

Peter Stormbom

W

SP:n suunnittelema Crusellin silta
on voittanut Suomen Rakennusinsinöörien liiton (RIL) Vuoden Silta
2013 -palkinnon. Voittoisa Crusellin silta sijaitsee Helsingin Jätkänsaaren kupeessa,
yhdistäen liikenteellisesti saaren länsireunan Ruoholahteen.
- Etsimme tänä vuonna vuosina 2008–2012 valmistunutta vesistösiltaa, jonka voisi sanoa edistäneen suomalaista siltakulttuuria. Crusellin silta
sopii erinomaisesti paikalleen kaupunki- ja satamaympäristöön, kertoo Ritva Solasaari Suomen
Rakennusinsinöörien liitosta.

tu taaksepäin, etusivun kaltevuus on 11 astetta. Sillan kaikki tuet on perustettu porapaaluille kallion
varaan. Siltakannella on molemminpuoliset ajoradat ja kevyen liikenteen kaistat, sekä keskellä alue
raitiotieliikenteelle. Kannen alapuolella pääkannattimien välissä on tilavaraukset kunnallistekniikalle, kuten kaukolämmölle, kaukokylmälle, vesi-, sähkö- ja puhelinjohdoille.
RIL:n kilpailun tuomariston puheenjohtaja Timo
Tirkkonen julisti voittajan 5. maaliskuuta Infra
2013 -tapahtumassa Helsingissä.

- Crusellin sillassa kannen poikittaisten liittopalkkien ja pituussuuntaisen jännitetyn rakenteen yhdistäminen on mielenkiintoinen tekninen ratkaisu.
Se mahdollistaa myös kansirakenteen alle tehdyt
putkivedot, Solasaari kuvailee valinnan taustoja.
- Lähtökohtana Crusellin sillan suunnittelussa oli
tunnistettava ja hyvin kaupunkikuvaan sopiva silta. Myös sillan kohtuulliset rakennuskustannukset
huomioitiin suunnittelussa. Haasteena oli löytää
rakenneratkaisut hoikille rakenteille ja suunnitella
ne pitkäaikaiskestäviksi. Sillan suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin ensimmäisen kerran Suomessa täysin tietomallipohjaisesti. Kaikki osapuo
let ottivat mallin hyödyntämisen haasteena ja
käytännön vaikeuksien kautta kokemukset kehittivät suomalaista sillanrakentamista merkittävästi eteenpäin, kertoo pääsuunnittelija DI Pekka
Pulkkinen WSP:ltä.
Sillan köysisysteemi on epäsymmetrinen harppu,
jossa takajänteen köysikulma on jyrkempi kuin etuköysien kulma. Sillan pylonin tornit on kallistet-
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Vaahtokarkin
värinen
lasten
paratiisi

Trampoliinit ovat turvallisia.

Kahvilan tarjoilut voi nauttia myös tekonurmella picnicillä puistossa.

Hupipuisto SnadiStadi avattiin 15.3.
perheen pienempien suureksi riemuksi

Liikennepuisto ulottuu koko
hupipuiston alueelle.

Avajaisissa tapahtumalavalla esiintyivät muumit. Kuva: SnadiStadi.

K

un minä olin ihan pieni lapsi, kauan sitten, kävimme usein
ukkin ja mummin luona Turun
Kellonsoittajankadulla. Ukki ja
mummi asuivat aivan Kupittaan
puiston lähellä. Silloin mentiin
aina ukkin kanssa Kupittaalle karuselliin. Se oli päivän kohokohta. Aina ei ehkä
ihan pidä paikkaansa, eikä siellä varsinaista karuselliakaan ollut. Aika kultaa muistot, mutta oli
hiekkakentälle laitettu pyöreä laitos, joka pyöri
ja jonka kyydissä sai huiman kovan vauhdin. Se
oli mahdottoman jännää. Vielä nyt vanhana muistan, miten kiitollinen olin ukille, joka jaksoi lähteä mukaan ihmettä kokemaan. Meillä ei kotinurkilla ollut mitään vastaavaa.
Tuo lapsen riemu palasi mieleeni käydessäni tutustumassa Hupipuisto Snadistadiin pari päivää
avajaisten jälkeen. Samalla hissillä Kauppakeskus
Ruoholahden alimpaan kellariin laskeutui perhe, jossa äidin ja isän lisäksi oli kaksi pientä tyttöä. Vanhempi ehkä nelivuotias, nuorempi hädin
tuskin kaksi. Eivät voi lasten silmät suuremmiksi
kasvaa, kun hupipuisto hissin oven avautuessa tuli
näkyviin. Piltit olivat sanan varsinaisessa merkityksessä mykkiä ihaillessaan näkymää. Toppatakkien riisuminen oli kuin harras rituaali, aivot yrittivät ymmärtää ihmettä. Minulle oli ihme pyörivä
puistolaite, nykyisille lapsille se ei ehkä enää kelpaa, mutta Kauppakeskuksen hupipuisto lyö selvästi tulijat ällikällä.

Suuri tila on rakennettu
täysin lasten ehdoilla

Liukumäissä ja kiipeilytelineissä riittää
puuhaa.

Viisi kerrosta katutason alla oleva tila on kooltaan mahtava. Ja siellä on lukematon määrä erilaisia vempaimia, joihin lasten halu palaa päästä
telmimään. Suuri halli näkyy melkein kokonaisuudessaan heti tilaan saavuttaessa. Värimaailma
on lasten maun mukainen. On käytetty paljon pastellivärejä, pinkkiä, minttua, oranssia ja keltaista. Erilaiset liukumäet, pallomeret, trampoliinit ja

Katujen varsien talojen värimaailma on lapsille mieleen.
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kiipeilyalueet houkuttelevat vieri vieressä lapsia
syövereihinsä. Ihan pienimmät tarvitsevat tietysti vanhemmat tuekseen, vähän vanhemmat voivat
seikkailla itsekseen.

Tarjonta on hyvin suunniteltua
ja monipuolisesti toteutettua

Vähän varttuneemmille paikka skeittaukselle.

Hupipuistossa on mahtavasti tehtävää. Elokuvateatterissa näytetään lasten piirrettyjä katkeamatta. Tapahtumalavalla on usein tasokasta ohjelmaa.
Lukuisia eri teemoin varustettuja juhlahuoneita
voi varata eri perhejuhlien viettoon. Lasten synttärijuhlat hylkeen pesässä kuulostaa jännältä – eikö? Koko suuren tilan keskelle on rakennettu oma
liikennepuisto, jossa pienet voivat harjoitella tiellä liikkumista. Ajoneuvot olivat muistaakseni kolmipyöräisiä. Kahvilasta ostetun naposteltavan voi
nautiskella puistomaisessa tilassa tekonurmella istuen ja hiekkalinnoja voi rakentaa oikeasta hiekasta tehdyllä tekorannalla. Varmaa on, että lapsilla riittää täällä touhuamista useiden tuntien
ajan.

Oheiset kuvat kertovat tekstiä
paremmin Hupipuisto Snadistadin
maailmasta

Sählypelit täyden stadionin edessä.

Jutun oheen laitetuista kuvista saa toivottavasti oikean kuvan hupipuiston tarjoamista mahdollisuuksista. Parhaiten asia selviää sittenkin paikan
päällä käymällä. Muistakaa katsoa pienokaistenne reaktioita, kun he näkevät, mihin on tultu. Siitä
tulee hyvä mieli kovin pitkäksi aikaa.

Hupipuisto SnadiStadi
Kauppakeskus Ruoholahti
- 5 kerros
Itämerenkatu 21
info@snadistadi.fi
www.snadistadi.fi
PS
Elokuvateatteri esittää piirrettyjä tauotta.

Tekorannalla on oikeaa hiekkaa.
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

Aurinkoista
alkukevättä!

K

Aurinkoinen tervehdys
Ruoholahden leikkipuistosta!

evään merkeissä vietimme Ruoholahden nuorisotalolla maanantaina 4.3 varhaisnuorten kanssa palkinto diskoa. Juhlistimme nuorten kanssa aikaisemmin
talvella voittamaamme Helsingin nuorisotalojen vä
listä onnellisuus kilpailua. Teemana kilpailussa oli
”Mikä tekee minut onnelliseksi”.

itsepuolustus-iltaman kädenväännön Suomen mestaruuden 2004 voittaneen Jani Tähtikallion johdolla.
Itsepuolustus on tarkoitettu 13-18-vuotiaille iltanuorille. Laji soveltuu niin tytöille kuin pojillekin ja harjoitukset ovat ilmaisia. Kaikki itsepuolustuksesta
innostuneet ja kiinnostuneet nuoret ovat tervetulleita! Aikaisempaa kokemusta lajista ei tarvita!

Viikolla 12 talollamme järjestettiin eteläisen alueen 6-luokkalaisille Valintojenputki -tapahtuma.
Tempauksen koordinoi nuorten ehkäisevä päihdetyöyksikkö Klaari. Ohjaajat olivat mukana Valintojen putken toteutuksessa, joten talo oli nuorilta
koko viikon kiinni.

Vertaisohjaajien ja iltanuorten kanssa vietämme
leffayötä huhtikuun lopulla. Kysy lisää ohjaajilta ja kerro leffatoiveesi. Talollemme on hankittu
upouudet rc-off road -autot. Lumien sulaessa autoilla on mukava huristella myös ulkona. Autoissa on myös huima nopeus ja silmiinpistävä komea
ulkokuori. Ei ole siis kyseessä mitkä tahansa autot!

Maanantain teatteri- ja askartelukerho jatkuvat tavalliseen tapaan. Keskiviikkona kokkikerho numero kaksi innostaa nuoria tekemään yhdessä erilaisia ruokia. Myös perjantain toiminta jatkuu
normaalisti sekä varhais- että iltanuorille.
Loppukuusta aloitimme kukkien istutuksen yhdessä varhaisnuorten kanssa äitienpäivän kunniaksi. Jatkamme istutuksia ja kukkien hoitoa huhtikuun alkuun saakka. Huhtikuussa aloitamme iltanuorille

Huhtikuun loppuhuipennukseksi järjestämme talollamme jälleen kerran legendaariseksi tulleen
Ruohis Rock all day -tapahtuman 27.4 sekä vappudiskon varhaisnuorille 30.4.
Henkilökunnan puolesta
Eve

A

urinko on ihanasti alkanut paistaa ja
pikku hiljaa alkanut sulatella talven lumia puistosta. Lumesta saadaan kyllä
nauttia vielä jonkun aikaa, sillä pakkanen ei tunnu hellittävän ja näin ollen kevään tulo näyttää siirtyvän. Puissa kuitenkin on voinut jo
nähdä pieniä silmuja.

Helmi-maaliskuun aikana puistossa on vietetty Tuo
ja vaihda -päivää, naistenpäivää, kerhossa prinsessa- ja prinssiviikkoa sekä on tehty ahkerasti erilaisia
pääsiäisaskarteluja. Puistossa on maaliskuussa myös
vieraillut Lastentalon johtaja Seppo Rantanen
kertomassa päivähoidosta ja on pidetty vauvojen
tutustumista värienmaailmaan ja vauvamuskaria.

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Perjantaina 5.4. klo 10.10 - 12.10 Intialaista päähierontaa, 20 min=>10 e. Varaa aika puistosta.
• Maanantaina 8.4. Tanssitan vauvaa klo 10.30 - 11.15. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia.
Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Perjantaina 12.4. klo 11.15 - 11.45 Ilo liikkua- liikuntatuokio 1-6 vuotiaille vanhempineen,
toinen tuokio perjantaina 19.4. Mukaan mahtuu 7 vanhempi-lapsiparia.
Ennakkoilmoittautuminen.
• Maanantaina 22.4. klo 10.00 - 11.00 vauvojen tutustuminen värien maailmaan.
Mukaan mahtuu 4 vanhempi-lapsi paria. Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
Ryhmä on tällä hetkellä täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi kysellä ennen tuokiota.
• Perjantaina 26.4. klo 10.30 - 11.30 vappunaamareiden askartelua.
Meneillään on iltapäivätoiminnan haku ensi syksyksi. Yleinen hakuaika on 30.1. - 19.4. 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.

Tulevia tapahtumia:
• pe-ma 29.3.- 1.4. talomme on kiinni
Pääsiäispyhien vuoksi
• pe 5.4.
eteläisen nuorisotyöyksikön disko yläasteikäisille
• ke 10.4.
talokokoukset
• la 13.4.
talo on auki 		
klo 16.00-22.45
• la-su 20.- 21.4.
leffayö iltanuorille
• ke 24.4.
talokokoukset
• la 27.4.
Ruohis Rock all day
• ti 30.4.
Wappudisko

Ensi syksynä aukioloaikamme tulee muuttumaan. Syksyllä olemme avoinna klo 9.30-16.30.
Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja oikein hyvää pääsiäistä!
Puiston väki

Oppii tuntemaan uuden ystävän.

Suolahuone

Lönnrotinkatu 42, Helsinki

www.suolahippu.fi

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

MEILTÄ TEILLE...

UUSI URBAANIN TANSSIN
KOULU RUOHOLAHDESSA!

Ajokortti kesäksi!

Parhaat koti- ja ulkomaiset
opettajat - edulliset tuntihinnat

B = henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut
- laskut joustavasti 5 erässä

Omat lasten ja 30+ tunnit
Myös kehonhuolto (syvävenyttely ja pilates)ja akrobatiatunnit

Opetuslupalaiset: äiti/iskä + oppilas 520 e
- ota yhteyttä/varaa aika tunteihin

Hip Hop, House, Popping, Locking, Vogue,
Waacking, Krump, Dancehall, Capoeira,
Siéva Streetdance, African Fusion, Urban
Contemporary, Akrobatia, Syvävenyttely, Pilates

Courses available also in English, ask for more.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY

NORDIC MOVES SCHOOL
Porkkalankatu 7 A, 00180 Helsinki
Puh. 0400 352 333

Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

09 659 771
teekkarienautokoulu@welho.com

4

www.facebook.com/NordicMovesSchool
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Ruoholahden
kappelin
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

H

Pääsiäisaika kappelissa

elsingin tuomiokirkkoseurakunnan Katedraali-lehti on ilmestynyt ja se kertoo
erilaisista juhlatapahtumista keskustan
kirkoissa. Kirkkovuoden suurin juhla
pääsiäinen on lähellä. Jeesuksen syntymän (joulu) ja kuoleman sekä ylösnousemuksen (pääsiäinen)
ajankohdat ovat kirkkovuodessa sesonkiaikaa. Vä
ki kokoontuu sankoin joukoin paitsi kirkkoihin niin
myös seuraamaan Via Crucis-näytelmää Helsingin
kaduille. Se tapahtuu pitkäperjantaina 29.3. klo 21
Helsingin keskustassa.

sen sanoma on ylösnousemusilo. ”Kristus nousi
kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi”, tämä ortodoksinen
pääsiäistropari kaikuu nykyään luterilaisissa kirkoissakin voimallisesti, koska se löytyy virsikirjastamme virtenä 90.

Hiljainen viikko, joka alkoi tänä vuonna palmusunnuntaista 24. maaliskuuta kirkot ovat täynnä tilaisuuksia, joissa eri tavoin muistellaan Kristuksen kärsimystä. On erilaisia passioita, oratorioita
ja musiikkitilaisuuksia, jotka hiljentävät meidät lähes kahdentuhannen vuoden takaiseen ristintapahtuman ääreen. Maailman tunnetuin kärsimysnäytelmä on varmasti Oberammergaun pikkukylässä joka
kymmenes vuosi näyteltävä passio. Olin itse vuonna 1984 seuraamassa tuota näytelmää ja se oli todella vaikuttava. Pikkukylän omin voimin toteutettu lähes kahdeksan tuntia kestänyt näytelmä toi
Kristuksen kärsimykset näyttämölle niin tehokkaasti, että oli helppo oivaltaa: Tämä on tapahtunut minun tähteni. Pääsiäisen sanoma on siinä, että Kristus kuoli meidän edestämme ja vielä
enemmän: Hän nousi ylös kuolleista, että mekin
kerran pääsemme ylösnousemukseen. Kristillinen
hautaansiunaaminen perustuu tähän uskoon, mutta sen ei tarvitse olla vain hautaamista varten. Usko ylösnousemukseen antaa meille toivon koko
elämää varten.

Diakoniakahvit jatkuvat pääsiäisen jälkeen normaalisti tiistaisin kello 14-16. Muusta toiminnasta kannattaa mainita vielä Ruoholahden kappelin kirpputori 13.4. kello 10-15. Silloin odotamme
yleisöryntäystä kappeliin. On tarjolla myös keittoa ja kahvia sekä arpajaiset.

Vaikka aika ennen pääsiäistä onkin paaston, katumuksen ja hiljentymisen aikaa, niin pääsiäi-

Seppo S. Kosonen
Ruoholahti-Jätkäsaaren kappalainen

Pääsiäispäivänä 31.3. Ruoholahden kappelissa kel
lo 12 saarnaa pastori Seppo S. Kosonen, kanttorina Risto Pulkamo, mukana myös Eteläsuomalaisen
osakunnan laulajat.

Tervetuloa kirkkovuoden juhla-ajan tilaisuuksiin!

I

Mitä kuvassa näkyy?
tämerenkadulla, metroaseman kohdalla oleva suojatie. Vanhempi rouva odottaa jalankulkijavalojen vaihtuvan. Nuorempi nainen
ei ole malttanut odottaa, vaan kävelee päin
punaisia valoja.

Varsinkin ruuhka-aikoina suojatie on vilkkaassa käytössä. Siksi se on tehty jalankulkijaystävälliseksi. Valot vaihtuvat jalankulkijoille vihreälle 10
sekunnin kuluttua, kun painaa pylväästä nappia. Jos
julkinen liikenne lähestyy, tai ruuhka-aikana, hiukan
pidemmällä viiveellä.
Painamatta ei vihreää tule jalankulkijoille ollenkaan.
Koska tämä hieno palvelu meille alueella kulkijoille on annettu, käytetään etua, eikä rikota liikennesääntöjä. Näytetään muille esimerkkiä, ja opastetaan paikalle ehkä ensimmäistä kertaan osuville!
Harri Lauronen – Jätkäsaari

Tarjoukset voimassa
7.4.2013 asti.

Kappelin viikko-ohjelma
Maanantai
klo 9.30–11.30
klo 13–16
klo 14.15–16
		
klo 16.30–18.30
klo 18.30–20.30
Tiistai
klo 9.30–11.30
klo 14–16
Keskiviikko
klo 10–12

Perhekerho
Päiväkerho
Sählykerhot koululla 		
(2 x 45 min)
Kokkikerho kouluikäisille
Alfa-kurssi
Perhekerho
Diakoniakahvila

klo 12–14
klo 12–12.30
		
klo 13–16
Torstai
klo 10–12
klo 14–15.30
klo 17–19
Sunnuntai
klo 12 		

Avoimet ovet
Diakonian ajanvaraus
(puhelimitse tai paikan päällä)
Päiväkerho
International family club
Naisfoorumi
Olkkari kouluikäisille
Messu

MLL:n perhekerho

Lisäksi meillä on muutakin ohjelmaa, mm. Kirpputori 13.4. klo 10-14.
Tule mukaan ja varaa Annelta pöytä! Toivottavasti tapaamme usein
Kappelilla.

Maarit Mustakallio,
09 2340 6116

Avoinna: La 30.3. klo 8-18
Su 31.3. suljettu
Ma 1.4. suljettu
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Mielikuvitus on tarpeen tulevan puiston suunnittelussa: suunnittelualueen sijainti Jätkäsaaressa, ilmakuva kesältä 2012.

Näkymä tulevan puiston alueelle ylijäämäma

Terveiset diplomityöntekijältä:

Hyväntoivonpuiston eteläosa

H

yväntoivonpuiston
eteläisen osan suunnittelu käynnistyi
viime vuonna, kun
maisema-arkkitehtiharjoittelija Mari Soini laati diplomityönään puiston eteläisen osan
viitesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston Länsisatamaprojektissa.

Hyväntoivonpuiston eteläinen osa ja rantaalue, taustalla Jätkäsaaren osa-yleiskaava.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun arkkitehtuurin laitokselle tehty maisema-arkkitehtuurin
diplomityö on nyt valmistunut ja suunnitelma antaa lähtökohtia alueen asemakaavoitukselle.

Saaristosta satamaksi - satamasta
kaupungin julkisiksi ulkotiloiksi

Koska Jätkäsaaren julkisten ulkotilojen suunnittelu on näkymättömän kaupungin visiointia ja hahmottelua, kolmiulotteisen tietokonemallin avulla
työskentely on ollut olennainen osa puiston suunnittelua. Mallin avulla voidaan tutkia kaupunkitilaa teoreettisella tasolla ja sen pohjalta voidaan tehdä näkymäkuvia tulevaisuuden kaupunkiin. Myös
vastaavan kokoiset kaupunkitilat ja puistot Helsingistä ja ulkomailta ovat tarjonneet mielenkiintoista
vertailukohteita tulevan puiston taustaksi.

Kun Jätkäsaaren viheralueet aikanaan valmistuvat ja rannat paalavat virkistyskäyttöön, yksi ympyrä alueen historiassa sulkeutuu. Jätkäsaaren
paikkeilla sijainnut saaristoluonto muuttui työn ja
liikenteen maisemaksi sataman perustamisen jälkeen 1900-luvun alussa. Vuosikymmenten kuluessa saaret tasattiin ja alue laajeni täyttöjen myötä merelle useassa vaiheessa. Nyt kaupunkilaiset
pääsevät taas nauttimaan alueen merellisestä ympäristöstä ja veden läsnäolosta. Tulevaisuudessa Hyväntoivoinpuisto tarjoaa paitsi virkistystä, myös uusia elinympäristöjä monille eliölajeille.

Näkymättömän 		
kaupungin suunnittelua
Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto asemakaavoitetaan
ja toteutetaan kahdessa vaiheessa. Puiston pohjoinen osa kuuluu vuonna 2009 vahvistuneeseen Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavaan, jonka
alueella rakentaminen on jo käynnistynyt. Puiston
eteläinen osa alkaa Länsisatamankadulta päättyy ny
kyiseen Melkinlaiturin ja Valtamerilaiturin väliseen satama-altaaseen.

Hyväntoivonpuiston eteläisen osan suunnittelussa
huomiota on kiinnitetty erityisesti maaston muotoiluun. Kun Jätkäsaaren merialuetta on aiemmin täytetty liikenteen ja satamatoiminnan tarpeisiin, tehdään viimeiset täytöt kaupunkielämän ja
virkistyksen hyväksi. Suunniteltu maaston muotoilu perustuu ratkaisuun, jossa kaupunkielämän
ja puiston virta soljuu kaupungin keskellä kokoavana, yhdistävänä ylänkönä ja vyöryy lopulta aaltomaisesti rantaan ja mereen. Rantaan päättyvään
puiston osaan on suunniteltu vaihtelevan luonteisia rinneosuuksia, jotka kutsuvat pysähtymään ja
istahtamaan. Etelään viettävä rinne toimii samalla
näköalapaikkana. Helsingin nykyisistä puistoista

Diplomityönä Hyväntoivonpuiston eteläinen osa
oli hyvin mielenkiintoinen ja haastava. Kun suunnitellaan kokonaista kaupunginosaa alusta alkaen,
mahdollisuuksia tuntuu olevan äärettömän paljon. Toisaalta monet seikat rajoittavat ja ohjaavat
suunnittelua. Oli mielenkiintoista hypätä mukaan
suunnitteluun ja huomata kuinka monipuolisesti
erilaiset asiat on tutkittava ja huomioitava ja kuinka visio uudesta kaupunginosasta kehittyy monien
eri alojen asiantuntijoiden ja toimijoiden yhteistyönä – välillä suunnitelmien.
Vaikka Jätkäsaaren pohjoisosissa uusi kaupunginosa on jo alkanut rakentua näkyväksi, suuri osa
tästä tulevaisuuden kaupungista fyysisenä, sosiaalisena ja ekologisena kokonaisuutena on olemassa
vasta virtuaalisesti. Jätkäsaaren alueella nykyisin
liikuttaessa tulevan kaupungin tilallisia mittasuhteita on lähes mahdoton hahmottaa. Diplomityössä ehkä haastavinta oli löytää suunnittelun lähtökohdaksi oikea tarkkuustaso ja hahmottaa kaikki
ne tavoitteet ja tekniset lähtökohdat, jotka vaikuttavat puistoon ja sitä ympäröiviin alueisiin.
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Mittakaavavertailu: Helsingin
puistoja ja puistokatuja.
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assojen väliaikaisvarastointialueelta.

esimerkiksi Sinebrychoffin puisto on mielenkiintoinen esimerkki, samantyyppisestä tilanteesta,
jossa vaihtelevat rinteet tarjoavat mahdollisuuksia
monenlaiseen toimintaan ja oleskeluun kuten mäenlaskuun.
Lisäksi suunnittelussa on tutkittu puiston vuorovaikutusta ympäröivien asuinkortteleiden, katujen,
meren ja sataman kanssa. Puiston eteläisen ja pohjoisen osan tulee muodostaa yhtenäisenä hahmottuva puistokokonaisuus suunnittelun ja toteutuksen ajallisesta katkosta huolimatta. Tavoitteena on
puisto, joka tarjoaa monipuolisen, vaihtelevien tilakokemusten sarjan pohjoisesta etelään, urbaanista kaupungista kohti rantoja ja meren avointa
maisematilaa.

Ranta Hyväntoivon-		
puiston huipentumana
Puiston päätteenä sijaitseva ranta-alue on hyvin
kiinnostava. Se on solmukohta, joka kokoaa käyttäjiä sekä Jätkäsaaren asuinalueilta että matkustajasataman suunnalta ja muodostaa ainutkertaisen
mielenkiintoisen tilaelämyksen. Alueelle sopisi lisäksi esimerkiksi kahviloita, vuokrattavia saunoja
tai muita julkisia palveluita. Ranta-alueen tarkempi jatkosuunnittelu on erityisen tärkeää koko puiston kannalta.

Näkymäluonnos puiston korkeimmalta huipulta kohti keskeistä puistoylänköä.

Jo osayleiskaavavaiheessa tavoitteeksi asetettiin
uimapaikan perustaminen tälle alueelle. Vaihtoehtoina voisi olla uimaranta tai esimerkiksi kelluva
uimala, jollaisista tunnetaan maailmalla hienoja
esimerkkejä. Erityisesti hiekkaranta mahdollistaisi pääsyn veden ääreen kaikkina vuodenaikoina.
Monipuolinen rantaviiva ja veden läsnäolo kaupunkirakenteessa on rikkaus, josta tulisi pitää
kiinni myös myöhemmissä suunnitteluvaiheissa.
Koska Jätkäsaaren kaupunginosan julkiset ulkotilat tulevat olemaan miltei täysin uudisrakentamista,
alueen historiaan liittyvät säilytettävät elementit ovat
kaupunkikuvallisesti tärkeitä. Hyväkuntoisina säilyneet osuudet rannan laiturirakenteista tulisi siksi säilyttää mahdollisimman laajasti osana lopullista kaupunkikuvaa.

Miltä näyttää
tulevaisuuden kaupunki?
Hyväntoivonpuiston ja koko Jätkäsaaren kaupunginosan suunnittelu ja toteutus tapahtuu pitkällä aikajänteellä. Suunnitteluvaiheiden polku on pitkä: nyt
valmistunut viitesuunnitelma on ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden puistoa. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan, kun ympäröivien alueiden tavoitteet ja suunnitelmat tarkentuvat. Kun
asemakaava aikanaan valmistuu, vastuu puiston

Tavoitteena on säilyttää hyväkuntoiset laituriosuudet osana kaupunkikuvaa mahdollisuuksien mukaan. Yksityiskohtia Melkinlaiturilta.

Tavoitteena on säilyttää hyväkuntoiset laituriosuudet osana kaupunkikuvaa mahdollisuuksien mukaan. Yksityiskohtia Melkinlaiturilta.

lopullisista suunnitelmista ja toteutuksista siirtyy
muille hallintokunnille kuten rakennusvirastolle.

rakentamisvaiheen päätyttyä. Vasta ekologiset olo
suhteet, hoito, ilmasto-olot ja erityisesti tulevaisuuden kaupunkilaiset puiston käyttäjinä muodostavat
puiston tunnelman ja kokonaisuuden.

Tulevien vuosikymmenten sosiaalisia ja ekologisia tarpeita on vaikea ennustaa ja puistoa ei voi
kerralla suunnitella valmiiksi. On todella mielenkiintoista nähdä, kuinka nyt laadittu viitesuunnitelma vaikuttaa puiston tuleviin suunnitteluvaiheisiin ja millaiseksi puisto aikanaan muodostuu

Mari Soini, maisema-arkkitehti
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Tulevaisuuden Jätkäsaari tarjoaa elinympäristöjä huomattavan paljon
monipuolisemmalle eliölajistolle
kuin nykyään.

Puiston päätteenä oleva rinne tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan ja oleskeluun vuoden ympäri.
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Rakenteilla olevien talojen
suunnitellut valmistumisajankohdat
Kartasta näkyy nyt Jätkäsaaren pohjoispuolen rakenteilla olevien
talojen suunnitellut valmistumisajankohdat. Saukonpaadenrantaan
valmistui HITAS-talo maaliskuun lopulla.
Seuraavat valmiit kodit valmistuvat
Tyynenmerenkadun varren tonteille.

Tämän lehden kansikuva näyttää, miltä alue näyttää nyt.
Juutinraumankadun, Suezinkadun ja Rionkadun ympärille
rakentuvat uudet asuinkorttelit. Valmistumisaikoihin
voi luonnollisesti eri syistä tulla muutoksia, mutta
nyt mennään näillä tiedoilla.

Alejandra, kaikki juhlajärjestelyt yhdestä

												

E

nsin huomio kiinnittyi liikehuoneiston kokoon, avaruuteen ja valoisuuteen. Seuraavaksi kävijään tarttui yrittäjistä
huokuva innostuneisuus ja tarmo.
Välimerenkadulla, HOAS:in talon
alakerrassa on aloittanut Centrum
Alejandra. Kahvila, kukkakauppa
ja kauneushoitola, kaikki yhdessä.

paikasta

Nimi lausutaan muuten espanjalaisittain, J ääntyy
H:ksi, siis Alehandra.
Uudet yrittäjät Ülle Muhonen ja Kristiina Tahlefeldt, äiti ja tytär, kertoivat tarkoituksena olevan
helpottaa asiakkaiden kiireistä elämää.
Kukkakauppa, kahvila ja viimeisenä vielä kauneussalonki

- Meiltä saat kaiken mukavan samasta paikasta.
Hyvinvointia arkeen ja apua juhlaan, Kristiina toteaa.
Ülle maalailee tilannetta, jossa kotona on tarkoitus järjestää perhejuhlat kesken kiireisen kevään:
- Me hoidamme juhlaan tarjoilun. Kahvilamme
valmistaa ja järjestää paikan päälle kaiken tarjoilun suolaisesta makeaan. Catering-palvelustamme saa kahvitarjoilujen lisäksi myös täydellisen
ruokavaihtoehdon. Kukkakauppamme tuo paikalle kukat, joilla koti koristellaan juhlakuntoon. Ja
meidän järjestellessämme kaikkea tätä, voi emäntä rauhassa istahtaa tuoliin omassa kodissaan ja kauneushoitolamme laittaa hänet kaikin puolin edustavaan kuntoon. Tämä asiakkaan kotona tehtävä
palvelu on uutta. Uskomme, että siitä on monelle
korvaamatonta apua kiireen keskellä, Ülle sanoo.
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Kristiina ja Ülle, tytär ja äiti, Jätkäsaaren
uudet yrittäjät

Palvelua omissa, avarissa tiloissa
- Kauneushoitolamme tarjoaa kaikki alan palvelut,
hiuksista meikkien kautta rakennekynsiin. Manikyyrit, pedikyyrit ja hieronnat kuuluvat myös tarjontaan.
Kahvilassamme on päivittäin tarjolla keittolounas.
Keitto lounaalla on kasvava trendi. Keitto on ravitseva, mutta perinteisiä annoksia kevyempi vaihtoehto.
Kahvilan tuotteissa on hieman virolainen sävy.

Ülle on tuonut tarjolle monia perinteisistä suomalaisista poikkeavia makuelämyksiä. Ei aina samaa
kermakakkua ja sämpylöitä, vaan uusia elämyksiä.
- Kukkakaupassamme toimii kaksi koulutettua
floristia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat kukkakimput moneen lähtöön. Naisten päivänä toimitimme erään asiakkaan pyynnöstä naistenpäivän
kukkakimppuja suoraan asiakkaan naistuttujen työ
paikoille. Se oli hauska, uusi oivallus.

Kaikki peliin palvelulupauksen täyttämiseksi
Yrittäjäkaksikon innostusta katsoessa ja ideatulvaa kuunnellessa uskoo heidän sanomansa halusta palvella todella hyvin.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

- Olemme valmiit astumaan ulos oman liikkeen
turvasta ja tuomaan palvelumme koteihin ja työpaikoille. Olemme valmiit tekemään työtämme kel
lonajoista riippumatta todella vastaten asiakkaidemme tarpeisiin. Istahdetaan kahvikupposen ääreen,
jutellaan ja suunnitellaan. Ehkä todella voimme
auttaa nykyihmisten kiireiden keskellä luomaan
onnistuneen ja ikimuistoisen tapahtuman. Lupaamme yrittää parhaamme.
Centrum Alejandra
Välimerenkatu 5
kukkakauppa puh 04017 82791
kahvila puh 04017 82788
kauneussalonki puh 04017 82801
moi@alejandra.fi
www.alejandra.fi
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Ruoholahden talonmies

L

ehti otti yhteyttä Jari
Böckermaniin päätettyään
lähteä selvittämään Ruoholahden osalta kiinteistöjen ja
kaupungin välisiä siivous- ja kunnossapitovastuita. Kuusi vuotta sitten
lehden toimesta järjestetty yhteistyöpalaveri, jossa lopulta löytyi
selkeä työnjako kaupungin ja kiinteistöjen välisten huoltotoimenpiteiden tekemiselle, on nyt mitä ilmeisimmin syytä uusia.
Tuntuu, että kukaan ei taas tiedä, mikä homma
kuuluu kenellekin, ja tällaisissa tilanteissa seurauksena on, että kukaan ei hommaa tee.
Talvi oli hyvin luminen. On olemassa selvät säännöt lumen luomisesta ja pois kuljettamisesta, mutta ne eivät ole osapuolten tiedossa. Lehden toimittaja ei ole kiinteistöhuollon tuntija. Siksi lehti
huutaa apuun Jarin.
Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy on alueemme
suurin huoltoyhtiö. Jari kertoo, että heillä Ruoholahdessa on tällä hetkellä hoidossaan 32 yhtiötä.
Kolme näistä on liikeyhtiöitä, suurimpana Ruoholahden Pysäköinti Oy. Loput ovat asuinyhtiöitä. Kiinteistöhuollolla on toimintaa myös Aurinkolahdessa ja Kalasatamassa, mutta Ruoholahden
asiat hoidetaan paikallisesti. Toimisto sijaitsee
Messitytönkatu kympissä, josta on alle viisi kilometriä kaikkiin kohteisiin. Vakituisessa työsuh-
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teessa yhtiöllä on Ruoholahdessa kymmenen henkeä.

- Tämän jälkeen tieto menee jokaisen huoltomiehen puhelimeen. Lähinnä kohdetta oleva huoltomies ottaa työn haltuunsa. Hän kuittaa työn itselleen ja tilaajalle lähtee ilmoitus: Työ on työn alla.

Lehti antaa Jarin itsensä kertoa
toiminnasta ja suuresta uutisestaan:

- Kun työ on valmis saa tilaaja ilmoituksen: Työ
on valmis. Mikäli työtä ei saada valmiiksi esim.
osien puutteesta johtuen, saa tilaaja ilmoituksen:
Työ kesken.

Talvi oli jälleen perinteisen työläs runsaan lumen
tulon johdosta ja tänä vuonna kiusasi myös äkillinen kelin lauhtuminen muutamia kertoja. Tämä
oli jo kolmas runsasluminen talvi peräkkäin.
Työt sujuivat mukavasti ja niitä oli hyvä tehdä uusilla koneilla, joissa oli uudet tehokkaat aurat ja loistavat valot. Talven lumityöt tehtiin kolmella eri kokoisella uudella koneella: Kramer 680
teleskooppi, suurin koneistamme, hoiti pääväylät ja sillä myös lastattiin suurin osa lumista kuorma-autoihin. Keskikokoinen Kramer 480 Arctic
power on erittäin kykenevä ja mahtuva. Pienestä
koosta huolimatta tällä koneella onnistuu suurienkin lumimäärien työntäminen. Moottori on saman
kokoinen kuin suuressa koneessa.
Pienin kone Kramer 350 on hankittu kapeiden jalkakäytävien ja ahtaiden sisäpihojen takia. Tällä on hyvä aurata rikkomatta paikkoja. Hiekoitus
suoritettiin pääosin Toyota lava-pickupilla, jossa
on iso lavahiekoitin. Lopuksi tarvittiin vain ammattitaitoisia kuljettajia, jotka jaksoivat tehdä pitkiä päiviä lumitöiden parissa.
Heti pääsiäisen jälkeen saamme käyttöömme upo
uuden imulakaisukoneen, jolla talven hiekat on ilo
kerätä pois heti kun kelit sen sallivat. Tällä hetkellä
konetta varustellaan. Siihen tulee mm. pitkällä letkukelalla varustettu painepesuri jolla on helppo pestä kulmat, nurkat, graffitit, jätehuoneet jne.

Käytämme järjestelmää myös silloin kun työtilaukset tulevat puhelimitse taikka suullisena toimeksiantona kadulla. Syötämme silloin työn itse
sähköiseen järjestelmään.

Jari Böckerman, talonmies.

Suurin uutisemme on uudistus
viestinnän parantamiseksi
Olemme kehittäneet sähköisen työtilausjärjestelmän, joka antaa tilaajalle automaattisesti tietoa
missä vaiheessa hänen työtilauksensa kulloinkin
on. Vikailmoituksen voi tehdä www.talonmiehet.
fi -sivujen kautta, josta löytyy heti etusivulta työtilauslomake. Tilaaja saa lomakkeen lähetettyään
ilmoituksen joko sähköpostiinsa tai annettuun puhelinnumeroon seuraavista vaiheista:

Järjestelmä otetaan käyttöön huhtikuun alkupuolella kun www.talonmiehet.fi-sivut on päivitetty
ajan tasalle. Tämä tulee helpottamaan kaikkia jotka työskentelevät huollon parissa: asukkaita, isännöitsijöitä, hallitusta sekä myös huollon hallinnointia, esimerkiksi laskutusta.
Tulemme markkinoimaan koneidemme ja autojemme teippauksissa www.talonmiehet.fi nimeä,
jotta työn tekemistä helpottava uudistus saadaan
kaikkien tietoisuuteen.

www.talonmiehet.fi,
josta pääsee huoltokanavaan
on päivän uudistus, joka rulettaa!

- Kun työtilaus on vastaanotettu työnjohdon toimesta saa tilaaja ilmoituksen: Työ vastaanotettu.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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KUTSU

JS

ry

Jätkäsaariseura - JS ry:n yhteistyössä
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa pitämään

TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUTEEN
JÄTKÄSAAREN RAKENTAMISESTA

Kaapelin Joogafestival-tapahtuma

Huutokonttoriin ke 18.4.2013 klo 18.00. Osoite Tyynenmerenkatu 1.
Sekä heti tilaisuuden jälkeen pidettävään

Jätkäsaari seura JS ry:n
KEVÄTKOKOUKSEEN
Käsiteltävät asiat
		
1. Vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös.
		
2. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 tileistä 		
		
tilivelvollisille.
		
3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013.
		
4. Jäsenmaksun suuruuden päättäminen vuodelle 2013.
		
5. Päätetään Jätkäsaaripäivän ohjelmasta.

TERVETULOA!
Jätkäsaariseura-JS ry:n hallitus
Jätkäsaaren kaupunginosan kotisivut avautuvat 18.4.
Sivujen ylläpidosta vastaa Jätkäsaari seura JS ry.
Sivut löytyvät osoitteesta: Kaupunginosat.net/Jatkasaari

Y

hä useampi harjoittaa joogaa, mutta moni ei tarkalleen tiedä, mitä joogaa harjoittaa. Huhtikuun Joogafestival
-tapahtumassa 6.-7.4. Kaapelitehtaalla
tarjotaan aiheesta tuhti tietopaketti. Tarkoituksena on tuoda yhteen kaikki mahdolliset joogasuuntaukset ja myös meditaatiota ja siihen liittyvää
mindfulnessia.

na meditaation, hiljentymisen merkitys kasvaa.
Olemme erilaisia fyysisesti. Tämänkin takia tarvitsemme erilaista joogaa ja erilaisia joogaharjoituksia. Jooga sopii kaikille, mutta kaikki jooga ei
sovi kaikille.

Joogafestivaalilla tutustutaan esimerkiksi raskausajan joogaan, seniorijoogaan, fyysiseen astangajoogaan ja perinteiseen hathajoogaan äijäjoogaakaan unohtamatta. Lähes 40 erilaista 45 minuutin
esittelyharjoitusta ja parikymmentä luentoa.

- Jooga ohjaa kohti tasapainoa. Jooga ohjaa kohti fyysistä, psyykkistä ja henkistä tasapainoa. Parhaimmillaan jooga on osa elämää, ei erillään elämästä.

Tapahtuma on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita joogasta, meditaatiosta tai muuten hyvinvoinnistaan, kertoo Joogafestivalin järjestelyjen päävastaava Antti Sipinen.
- Kaikki tutustumistunnit ovat avoinna kaikille.
Henkilöt, jotka eivät ole koskaan jooganneet, voivat tulla tutustumaan ja kokeilemaan. Joogafestivalin toinen tarkoitus on, että joogan harrastajat
saavat uusia näkökulmia joogaan.
Joogaohjaaja Antti Sipisen mielestä ihmiset tarvitsevat erilaista joogaa elämän eri vaiheissa. Eri ihmiset - erilaiset harjoitukset.
Nuori tarvitsee voimakkaampaa, fyysistä joogaa
kun rakennetaan kehoa tulevia koitoksia varten.
Hektisessä keski-iän vaiheessa tarvitaan tasapainoisempaa harjoitusta, joka sisältää myös hengityksen hallintaa ja rauhoittumista. Vanhempa-
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Miksi nainen ja yhä 		
useampi mies joogaa?

Parhaimmillaan joogasalin ulkopuolellakin toteu
tuvat joogan periaatteet: rauhallisuus, rentous,
keskittyneisyys, kohtuullisuus, lujuus ja lempeys,
oman ja toisten elämän kunnioittaminen.

Joogafestivaali Kaapelitehtaalla
6.-7.4. kello 09.00-18.00.
Joogafestivaalin yhteydessä on myös Zen-Expo
-hyvinvointimessut. Samalla lipulla sisään
kumpaankin.
Oma lippu tarvitaankin sitten
tatuointitapahtumaan, joka on samassa paikassa
samaan aikaan.

Veikko Tarvainen

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Ruoholahdessa tapahtuu
Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi
To 4.4. klo 19.00 Harpun helinää - sooloharppukonsertti. Lily-Marlene Puusepp, akustinen ja
elektroakustinen konserttiharppu, folk-harppu ja
perkussiot. Gabriel Fauré, Bedrich Smetana, Marcel Grandjany, Lou Harrison, Akira Kobayashi,
Matei Gheorghiu, Jason E. Geistweidt. Helsingin
Konservatorion opettajakonserttisarjan konsertti
10/5 €, Konserttisali.
Pe 5.4. klo 18.00 Pianistien ilta, Riitta Sipilän
oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
La 6.4. klo 13.00 Pianistien matinea. Naoko
Shibayama-Aarnion oppilaat. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
Su 7.4. klo 15.00 Laulu lumoaa kuvataiteen äärellä. Anitta Rannan oppilaat esiintyvät Sinebrychoffin taidemuseon empiresalissa, Bulevardi 40.
10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja konserttiin.
Ma 8.4. klo 18.00 Violat ja viulut villeinä. Sari
Aallon oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Ma 8.4. klo 19.30 Laulaen iloa saamme. HannaLeena Haapamäen oppilaat. Kamarimusiikkisali.
Vapaa pääsy.
Ti 9.4. klo 19.00 Klavia tuurilla! Helsingin Kon-

servatorion pianistien konsertti. Konserttisali, Vapaa pääsy.
Ti 9.4. klo 19.00 Pergolesi: Stabat Mater. Helsingin Konservatorion vanhan musiikin opiskelijat, ohj. Timo Juntura. Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2, Helsinki. Vapaa pääsy.
Ke 10.4. klo 19.00 Laulajien konsertti. Helsingin Konservatorion laulunopiskelijat. Konserttisali. Vapaa pääsy.
To 11.4. klo 17.00 Karnevaalit koskettimilla (konsertti on tarkoitettu muskarilaisille). Eläinten karnevaalit pianolla nelikätisesti, kesto n. 40. Konservatorion aula, vapaa pääsy.
To 11.4. klo 18.00 Konservatorion opiskelijat
esiintyvät Karl Fazer Caféssa, Kluuvikatu 3.
Vapaa pääsy.
To 11.4. klo 19.00 Vanhan musiikin konsertti.
Konservatorion ja Metropolian opiskelijat esiintyvät, ohj. Timo Juntura. Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13. 00840 Helsinki. Vapaa pääsy, ohjelma maksullinen.

Mikä ihmeen Visseli?

Pe 12.4. klo 19.00 Laulun lumoa, Ritva Laamasen oppilaat. Luokka 130. Vapaa pääsy
La 13.4. klo 10-14 Visseli-soitinesittelypäivä. Hel
singin Konservatorion ja Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä toteuttama avointen ovien päivä mm. Ilkka Kuusiston musiikkinäytelmä Kiri,
kiri, Abbba-puhallinorkesterit, leikkipyrkijäiset, kuo
rotoiminnan esittelyä, soittimien kokeiluja ja esittelyjä. Konserttisali, Kamarimusiikkisali, kamarimusiikkiluokka 130 ja 131 sekä 1., 2. ja 3. kerroksen
luokat. Tervetuloa kuuntelemaan ja kokeilemaan!
Vapaa pääsy.
Ti 16.4. klo 18.00 Kevätpuhallukset. Helsingin
Konservatorion puhallinsoitinopiskelijat. Konserttisali. Vapaa pääsy
Ti 16.4. klo 19.00 Musiikki-ilta. Oppilaiden ja
opiskelijoiden esityksiä. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
Ti 16.4. klo 19.00 Kevään sinfoniaa. Helsinki
Concordia ja Turun konservatorion kamariorkesteri solisteineen johtavat Jukka Perksalo ja Jani
Sivén mm. Ludwig van Beethoven: Egmont-alkusoitto ja Antonin Dvořák: Sinfonia nro 8. SigynSali, Turku.
Ke 17.4. klo 19.00 Kevään sinfoniaa. Helsinki
Concordia ja Turun konservatorion kamariorkesteri solisteineen, johtavat Jukka Perksalo ja Jani
Sivén mm. Ludwig van Beethoven: Egmont-alkusoitto ja Antonin Dvořák: Sinfonia nro 8. Konserttisali. 10/5 €.

KAAPELI

To 18.4. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijat ja
oppilaat esittävät musiikkia konservatorion aulakahvilassa. Kahvilatuotteita tarjoushintaan. Vapaa
pääsy.
To 18.4. klo 19.00 Iloa laulusta. Anitta Rannan
oppilaat Helsingin Konservatoriosta ja Metropoliasta. Luokka 130. Vapaa pääsy.
Pe 19.4. klo 19.00 Avoimen Konservatorion ilta. Avoimen Konservatorion oppilaiden esityksiä.
Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
Su 21.4. klo 15.00 Musiikkia kuvataiteen äärellä - harppu. Helsingin Konservatorion opiskelijat esiintyvät Sinebrychoffin taidemuseon Empire-salissa, Bulevardi 40. Museon pääsymaksulla
näyttelyyn ja konserttiin 10/8 €, alle 18-vuotiaat
ilmaiseksi.
Ke 24.4. klo 18.00 Vinhasti viululla. Mari Kortelaisen oppilaat. Konserttisali. Vapaa pääsy.
Ke 24.4. klo 18.30 Harpuin, rummuin, kitaroin
ja kantelein. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
To 25.4. klo 17.30 Helisevät huilut. Maija-Liisa
Mäkeläisen oppilaiden konsertti. Luokka 130, Vapaa pääsy.
Pe 26.4. – su 28.4. Kamarista! Helsingin Konservatorion suuri kamarimusiikkitapahtuma. Esiin
tyjinä erilaisia yhtyeitä. Konserttisali, Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.

www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

Merikaapelihalli

Teatterimuseo

Spring Break 29.–30.3. • Helsinki Ink 5.–7.4.
Whiteout 12.–13.4. • Helsinki Beer Festival 19.–20.4.

Kuvia nyky-Suomesta 21.9.–2.6.

Puristamo ja Valssaamo

Riitta Supperi 15.2.–28.4.

Joogafestival & Zen-Expo 6.–7.4.

Turbiinisali
Stella Polaris: Improvisoidut näytelmät 27.2.–18.5.

Zodiak - Uuden tanssin keskus
Straight 10.–25.4. • Dig My Jockey – Live version
20.4.–8.5. • Sotilas 20.4.–8.5.

Hurjaruuth
Jörö-Jukka 9.2.–6.4.

Jukka Male Museo
Galleria Käytävä
Migrant-e-s: Tarinoita maahanmuutosta 19.3.–6.4.

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

stoa mariapassio
Marja Paasio 1.2.–1.5.

Suomen valokuvataiteen museo
Nelli Palomäki 16.1.–21.4.
Valokuva taiteeksi 16.1.–21.4.

N

yt on jälleen se aika vuodesta, kun soitonopiskelun aloittamista tai jatkamista konservatoriossa kannattaa suunnitella. Helsingin Konservatoriolla on
90-vuotiset perinteet musiikin opettamisessa, ja
konservatorio on ollut ja on edelleen merkittävä tekijä maamme musiikinopetusta kehitettäessä. Varsinaiset pääsykokeet ovat toukokuussa, mutta kokeeseen voi valmistautua ennakolta lauantaina
13.4. kello 10.00 - 14.00, jolloin konservatoriossa on
Visseli-soitinesittelytapahtuma ja avoimet ovet. Helsingin Konservatorion järjestää tapahtuman yhdessä
Metropolia Ammattikorkeakoulun Musiikin koulutusohjelman kanssa.
Tapahtuman avaa Valmennusorkesteri, jossa soittavat konservatorion nuorimmat oppilaat. Tämän
jälkeen eri luokissa alkavat soitinesittelyt, ja opettajat assistentteineen auttavat kävijöitä tutustumaan
soittimien saloihin. Soitinesittelyissä on mahdollista
käydä kello 13.30 asti.
Samaan aikaan tapahtuu kaikkialla konservatoriossa: kamarimusiikkisalissa on Taikametsä -lastenmusiikkikonsertti, luokassa 130 on laulupaja, luokassa 131 leikkipyrkijäiset, konserttisalissa
musiikkinäytelmä Kiri-kiri, aulassa Puhallinorkesteri Abbba ja Mini-Abbba jne. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Nro 3/2013

Pääsykoeinfoa jaetaan aulassa olevasta infopisteestä, josta saa myös musiikinopiskelusta konservatoriossa ja Metropoliassa. Tapahtuman
tarkempi aikataulu on nähtävissä Helsingin Konservatorion verkkosivuilla www.konservatorio.fi

Pääsykokeisiin ei tarvitse
ilmoittautua ennakolta
Konservatorioon voivat aloittaa soitonopiskelun
niin vasta-alkajat kuin taituritkin. Konservatoriossa annetaan opetusta lapsille ja nuorille musiikkileikkikoulussa, valmentavassa opetuksessa, musiikkiopistossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Musiikkileikkikouluun ja soitinvalmennukseen ilmoittautuminen on 13.-19.5. ja musiikkiopistoon
pyrkiminen on toukokuussa 27.-29.5.
Aikuisille, joilla ei ikärajojen vuoksi ole mahdol
lisuutta opintoihin musiikkiopistossa, tarjotaan ope
tusta Avoimessa Konservatoriossa, johon ilmoittaudutaan elokuun lopussa ja tammikuun alussa.
Pääsykokeista löytyy tietoa konservatorion verkkosivuilta www.konservatorio.fi. Lisäksi Pyrkijän
oppaan paperiversiota voi noutaa konservatoriosta.
Tervetuloa musiikin mukavaan maailmaan!

R

Ranskan instituutti Suomessa

anskan instituutti on ranskalaisen ja
suomalaisen kulttuurin tärkein kohtauspaikka Suomessa. Se on tila näiden
kahden kulttuurin väliselle vuoropuhelulle ja uusille kontakteille. Ei ole sattumaa, että
instituutti on löytänyt toimitilansa Ruoholahdesta:
Kaapelitehtaalla se on keskellä suomalaisia toimijoita kulttuurin, koulutuksen, uuden teknologian
ja monien muiden Ranskalle ja Ranskan instituutille tärkeiden osa-alueiden parista.
Ranskan instituutin sydän on sen monipuolinen
mediakirjasto. Kirjasto on kaikille avoin ja tarjoaa laajan valikoiman erilaisia sisältöjä klassisesta
kirjallisuudesta nykysarjakuvaan, elokuviin ja videopeleihin. Kirjastossa järjestetään myös säännöllisesti erilaisia tapahtumia, kuten näyttelyitä ja
luentoja. Joka keskiviikko puoli kuudelta kirjaston elokuvasalissa on kaikille avoin ilmainen Elokuvailta, jonka ohjelmistossa on niin uutta, suomessa ennennäkemätöntä ranskalaista elokuvaa
kuin rakastettuja klassikoita.
Kaapelitehtaalla Ranskan instituutin tiloissa toimivat myös ranskan kielikurssit. Insitituutti tarjoaa kielikoulutusta kaikentasoisille oppijoille, alkeista hyvin edistyneisiin puhujiin. Kursseja on
niin yksityishenkilöille kuin yrityksille, unohtamatta monenlaisia temaattisia kielityöpajoja kukkiensidonnasta teatteriin.

la alueella: kulttuuri, ranskan kieli ja sen opetus,
sekä korkeakoulutus. Kulttuurin alalta tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kaikki tärkeimmät kulttuuritoimijat Kansallisesta elokuva-arkistosta ny
kytanssifestivaaleihin. Tiivistä yhteistyötä tehdään
myös esimerkiksi suomalaisten yliopistojen kanssa
tutkija- ja opiskelijavaihdon puitteissa.

Ranskan instituutin toiminta ei suinkaan rajoitu sen omiin tiloihin. Instituutti tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten eri tahojen kanssa kolmel-

Lisätietoja löytää pistäytymällä paikan päälle,
osoitteesta france.fi, tai Ranskan instituutin Facebook-sivulta. Bienvenue!

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Nordea Pankki Suomi Oyj

Harkitsetko uuden asunnon ostoa?
Tiesitkö, että henkilökohtaisen pankkineuvojasi kautta
saat kätevästi kaikki asumisen palvelut? Kun haluat
tietoa esimerkiksi lainasta, lainaturvasta, vakuutuksista
tai kiinteistönvälityspalveluista, ota yhteyttä henkilökohtaiseen pankkineuvojaasi.
Soita Nordea Asiakaspalvelu 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–su 24h/vrk ja kysy lisää. Tai ota suoraan yhteyttä
henkilökohtaiseen pankkineuvojaasi.

Teemme sen mahdolliseksi

Helsinki
Melkonkatu 28 C
0200 3000
nordea.fi

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
Autopesulat
• 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
• Hietalahden Kauppahalli, Hietalahden tori
• 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
Hyvinvointihoidot
• Suolahuone Suolahippu, Lönnrotinkatu 42
050 544 6972
Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2
020 715 000
Isännöintitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Kahvilat		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
Kauneushoitolat		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801

12

Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• 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
Kukkakaupat		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
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
Pankkipalvelut
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000
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
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1
09 694 0078
• Dylan Milk, Porkkalankatu 5
www.dylan.fi
• 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
Tilitoimistot		
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Urheilutarvikkeet
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 010 271 7800 (maks)

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