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Siivousvastuiden loppunäytös s. 3  •Telakkaranta hakee lopullista muotoaan s. 6 • Ruoholahti kiittää puisto-osastoa s. 8

Lehdessä muun muassa:

Nautinnot&Sinä
Kauppakeskus Ruoholahti on kaupunkilaisen ostopaikka, 
jonne helppo tulla niin ostoksille kuin vapaa-ajan viettoon. 
Saman katon alla useiden myymälöiden lisäksi on myös 
lasten oma Hupipuisto Snadi Stadi. Useat kahvilat ja 
ravintolat täydentävät tarjonnan.
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2 x Lihapullat ja muusi 1:n hinnalla
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Tilanne on ilmeisen tyypilli-
nen, mutta kyllä se silti aika 
sekavalta näyttää. Kanavalta 
päin kun katsoo uutta Jätkä-

saarta. On talon runkoja ja puoli-
valmiita taloja. On kaiken keskellä 
myös valmiita taloja. On rakennus-
työmaiden sekasortoa. On hiekkaa 
ja kiviä, multaa ja soraa. On kuor-
ma-autoja, pakettiautoja, betonimyl-
lyjä ja rautatankoja. On sekavaa.

Kaiken keskelle kuitenkin muuttaa jatkuvasti uu-
sia ruoholahtelaisia, jotka tullessaan ovat tietoisia 
alkuaikojen sekamelskasta. Uusi koti on aina sen-
tään uusi koti ja ympäristön kilinä ja kalke lop-
puu aikanaan. Lehti keräsi alle listan niistä talois-
ta, jotka ovat valmistuneet tänä vuonna ja niistä, 
jotka vielä ehtivät valmistua ennen vuoden vaih-
detta. Lista on kunnioitusta herättävä:

Jätkäsaareen uusia asukkaita 
kiihtyvällä vauhdilla

Jo valmistuneet, joihin on jo muutettu sisään:

Osoite asuntojen sisään-  
 määrä muutto  
   
Saukonpaadenranta 10 40 4/2013 
Kap Horninkatu 3 73 7/2013 
Rionkatu 5 36 7/2013 
Rionkatu 11 42 7/2013 
    
Ennen vuoden vaihdetta vielä valmistuvat:

Osoite asuntojen sisään-  
 määrä muutto

Kap Horninkatu 4 44 8/2013 
Juutinraumankatu 4 62 9/2013 
Välimerenkatu 5 69 9/2013 
Kap Horninkatu 8 62 9/2013 
Heino Kaskenkatu 4 86 11/2013 
Tyynenmerenkatu 7 124 11/2013 
Välimerenkatu 13 61 11/2013 

Talot valmistuvat etupäässä Tyynenmerenkadulle ja sen poikkikaduille.

Kaiken kaikkiaan siis yhtä vaille 700 uutta asuntoa, joihin muuttanee hieman runsaat 1000 uutta asu-
kasta. (Lehti toivoo, että on löytänyt kaikki valmistuvat talot.)

Sanomme kaikille tulijoille:
Tervetuloa Jätkäsaareen ja samalla Ruoholahteen!!

Ulkona on häkellyttävän kaunis 
kesäpäivä. Lämpöasteita on var-
masti yli 20. Tällaistahan tämä 
on ollut suurimmaksi osaksi tä-

nä kesänä. Kaunista ja lämmintä. Viime yönä 
taksissa syksyn kuitenkin  huomasi siitä, et-
tä yölämpötila Helsingissä oli vain kuusi as-
tetta. Sekin oikeastaan on linjassa koko ke-
sän kanssa. Päivällä on ollut lämmintä, mutta 
öisin viileää. Se on tuhtien ihmisten ihanne-
kesä. Liian kuumat yöt ovat hirveitä, sellai-
set, jotka meillä oli kolme vuotta sitten. Ma-
kuukammari oli kuin leivinuuni. Vaan tänä 
vuonna on ollut toisin. Ihannekesä. Enkä ole 
oikeastaan kuullut kenenkään suuremmin va-
littavankaan. Ihme!

Listasin tuohon viereen valmistuvia taloja 
nyt syksyllä. Jätkäsaareen on muuttamassa 
varteenotettava määrä uusia asukkaita. Kaik-
ki ovat tervetulleita. Me vanhat ruoholahte-
laiset toivomme, että uudet asukkaat mah-
dollisimman nopeasti kotiutuvat ja löytävät 
kaupunginosamme mainiot palvelut. Meillä 
on täällä hyvinkin kattava palvelu- ja tuote-
tarjonta. Tukemalla oman alueen yrityksiä ja 
kauppoja uudetkin jätkäsaarelaiset edesautta-
vat kotinurkkiemme kehitystä itsenäiseksi ja 
vahvaksi osaksi Helsingin keskustaa, josta ei 
tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Tämän 
lehden sivuilta löytyvät ilmoitukset antavat 
lukuisia hyviä vinkkejä edullisia hankintoja 
ajatellen. Tuetaan oman alueemme yrittäjiä. 
He ovat täällä meitä varten.

Viime lehden pääkirjoituksessa listasin jou-
kon yrityksiä, jotka ovat valinneet Ruoholah-
den konttorikiinteistöt uusiksi toimipisteik-
seen. Talentumin ja Supercellin lisäksi listaan 
olisi kuulunut lisätä myös Jolla Oy, joka se-
kin on löytänyt tilat Nokian entisestä tutki-
muskeskuksesta Itämerenkadulta. Jolla on 
en tisten nokialaisten yritys, joka on lyhy-
essä ajassa luonut suurta maailmanlaajuista 

Pääkirjoitus
huomiota kehitteillä olevalla kännykällään. 
Kännykkä julkaistaneen vielä tämän vuoden 
aikana. Jollassa työskentelee tällä hetkellä 
hieman alle sata henkeä. Itämerenkadulle on 
näin keskittymässä hyvin mielenkiintoinen 
fiksujen ihmisten yhteisö. Lehti toivoo pää-
sevänä näihin uusiin ruoholahtelaisiin yrityk-
siin jutuntekoon. Kiinnostaa tietää, mikä on 
nopean maailmanvalloituksen salaisuus. 

Toivottavasti lomat ovat antaneet jokaiselle 
voimia syksyn haasteisiin. Me olimme Ku-
resaaressa neljä kokonaista viikkoa ja sil-
lä loma oli täydellinen. Mukana ei ollut tie-
tokonetta eikä sähköpostia. Vain rauhallista 
oleilua, lepäilyä ja elämän hyvistä asiois-
ta nautiskelua Saarenmaan tyyliin. Sen ver-
ran olen kuitenkin seurannut tilannetta myös 
Helsingissä, että uskallan luulla, että olisin 
viihtynyt kesän myös täällä. Helsingin kau-
punki on tapahtumajärjestäjänä vertaansa 
vailla. Tall Ships Racen tuleminen tänne  ei 
ehkä ihan yksinomaan ollut Helsingin ansio-
ta, mutta se jäi mieleen suurimpana ja par-
haana tapahtumana. Muutakin oli aivan us-
komattoman paljon. Jokaiselle jotakin ja ko ko 
ajan. Lehden sisällä kiitän alueemme viheryk-
sikköä hyvin hoidetusta kukkaloistosta Ruo-
holahdessa. On ehkä paikallaan kiittää myös 
kaupungin tapahtumayksikköä mielettömän 
hienosta kesästä sen kaupungissa viettäneille. 

Tuleva syksy saattaa tuntua synkältä hienon 
kesän jälkeen. Se tulee välttämättä, siihen ei 
voi vaikuttaa. Sitä ei siis kannata murehtia. 
Pitää nyppiä ihan jokainen ilon aihe irti elä-
mästään ja jättää murehtiminen muille. Eikä 
aikaakaan ja meillä taas on kesä. Näin se me-
nee.

Valoisaa mieltä syksyyn!!

Peter Stormbom
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Selkämerenkuja 1

Tervetuloa

Klo 12 MESSU
Saarna ja liturgia: kappalainen Seppo S. Kosonen
Musiikki: kanttori Risto Pulkamo ja  
kuoro Etelä-Suomalaisen Osakunnan Laulajat
Messun jälkeen keittolounas ja kahvit.

Ruoholahden kappeliin su 8.9.
kuulemaan Sanaa ja nauttimaan musiikista

Klo 18 Petri Laaksosen konsertti
ELÄKÖÖN ELÄMÄ!
Lauluja maan ja taivaan väliltä
Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. 
Vapaa pääsy ja ohjelma.

www.helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko

Kevään aikana kahdessa 
lehdessä on selvitetty 
kaupungin ja kiinteistö-
jen välisiä katujen puhtaa-

napitovastuita. Asiasta on olemassa 
sangen monimuotoinen säännöstö. 

Kevään aikana on käynyt selville, 
että oikeaa tapaa toimia ei yleisesti 
tunneta. Varsinkin kiinteistöjen 
osalta vastuuhenkilöillä ei ole ollut 
oikeaa kuvaa omista 
velvollisuuksistaan. 

Tosin ei ole kaikilla kaupungin asianosaisillakaan 
aina selvillä, mikä kuuluu kenellekin. Seuraukse-
na on syntynyt aukkopaikkoja, jotka oikean tie-
don puutteen vuoksi ovat jääneet ”ei kenenkään 
maiksi”. Huollon puute on aiheuttanut mielipahaa 
ja eripuraa. Syyt eivät ole ihmisissä, vaan epäsel-
vissä olosuhteissa. 

Kevään aikana Ruoholahden Sanomat on avan-
nut osan näistä kuolleista kulmista. On löytynyt 
uusia toimintamalleja, joilla monet puutteet on 
saatu korjattua. Luonnollisesti lehti on keskitty-
nyt Ruoholahden alueen puutteellisten toiminto-
jen korjaamiseen. Lehden jutut ovat herättäneet 
kiinteistöjen hallitukset, niiden puheenjohtajat ja 
isännöitsijät aktiivisesti etsimään omien kotinurk-
kiensa oikeaa kiinteistöhuoltomallia. Yhteistyössä 
kaupungin ja mm. Ruoholahden Pysäköinnin sekä 
luonnollisesti huoltoyhtiöiden kanssa, on löyty-
nyt se oikea tapa toimia. Myöntää täytyy silti, että 
toimintamalli, niin lakiin kuin perustuukin, ei ole 
kovin yksiselitteinen. 

Kaupunginhallitus on päättänyt siir-
tyä kaupungin kokonaisvastuuseen
Päätöksessään 12.11.2012 kaupunginhallitus on 
määrännyt eri virastot toteuttamaan Helsingin 
kantakaupunkiin kaupungin kokonaisvastuullis-
ta katujen ylläpitomallia. Tällä tarkoitetaan, et-
tä tontinomistajan kadunhoitotehtävät on otetaan 
(kokonaan tai osittain) kaupungin hoidettavak-
si. Käytäntö on toiminnassa Etu-Töölössä ja eräil-
lä esikaupunkialueilla, joissa kiinteistöt ovat et-
upäässä omakotiasutusta. 

Toteuttamismallia kantakaupungin olosuhteisiin 

Puhtaanapitovastuut – viimeinen osa

tut kitaan kaiken aikaa. Toiminta on tarkoitus as-
teittain ottaa käyttöön koko kaupungin alueella 
erikseen luotavan kaupunginosasuunnitelman mu-
kaan. Alkuperäisen aikataulun mukaan toteutuk-
sen laajennus alkaisi jo vuonna 2014 muutamilla 
Pohjois-Helsingin esikaupunkialueilla. 

Vuonna 2016 on tarkoitus tarkastella siihen as-
ti toteutettuja alueita ja saatujen kokemusten mu-
kaan päättää jatkosta niin, että koko projekti saa-
taisiin valmiiksi vuoteen 2020 mennessä. 

Ruoholahti olisi tässä aikataulussa vuorossa lä-
hellä projektin loppuosaa, ehkä vuosina 2018 tai 

RakennusviRasto

Kaupungin Stara ottaa 
vastuun katujen siivouksesta.

2019. Kokonaisvastuu tarkoittaa luonnollisesti si-
tä, että kaupunki tekee ylläpitotyöt ja veloittaa 
niistä kiinteistöjä.

Kokonaisvastuu selkiyttää tilannetta, 
mutta kiinteistöille jää paljon 
velvoitteita
Se, että kaupunki hoitaa kiinteistöjen puolesta ka-
tujen yllä- ja puhtaanapidon ei poista kiinteistöil-
tä omien alueidensa huoltovastuuta. Kaupungin 
laskuttaessa katujen kunnossapidosta on kiinteis-
tön syytä olla tarkkaan selvillä omista velvolli-
suuksistaan asian tiimoilta. Oma tontti kuuluu jat-
kossakin kiinteistölle. Niin myös tontille johtava 
kulkutie, vaikka se kulkee kaupungin hoidossa 
olevan alueen läpi. 

Kiinteistölle johtava pelastustie ei kuulu jatkos-
sakaan kaupungin huoltotoimenpiteiden alaisuu-
teen, vaan vastuu siitä on kiinteistöllä. On siis 
hyvä, että todellisia, lakiin perustuvia vastuiden 
tarkennuksia on jo nyt alettu tehdä. Oman kiin-
teistönsä velvollisuudet tuntevalla hallituksen pu-
heenjohtajalla tai isännöitsijällä on uudessakin 
mallissa huomattavasti helpompi hahmottaa kiin-
teistön huoltotoimen kulurakenne ja varmistaa, et-
tä oman kiinteistön osalta kuolleita kulmia ei syn-
ny. 

PS
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Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Kesäkausi Ruoholahden leikkipuistos-
sa on saatu päätökseen ja on päästy 
aloittamaan syksyn toiminta. Kesäkau-
si menikin mukavasti ja säät olivat oi-

kein hyvät.

Nyt koulujen alettua olemme saaneet paljon uusia 
koululaisia vanhojen lisäksi. Myös uusien aamu-
päiväasiakkaiden määrä on lisääntynyt muun mu-
assa Jätkäsaaren kasvun myötä ja kohta tulevatkin 
jo uudet leikkitoiminnan kerholaiset syyskuun al-
kupuolella.

Leikkipuiston syyskauden ohjelma: 
Maanantaisin kello 10.00-11.30 leikkipuistossa on 
vauvamaanantai. Tarjolla on syksyn aikana vauva-
hierontaa, laulutuokioita, värileikkejä sekä tanssitan 
vauvaa - tuokioita. Näistä muihin on ennakkoilmoit-
tautuminen paitsi laulutuokioihin. Tarkemmat päivät 
tuokioihin löytyvät leikkipuiston ilmoitustaululta se-
kä leikkipuiston omilta Internet-sivuilta. 

Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin on tut-
tuun tapaan 2-5 -vuotiaiden Menninkäisten 
ker  ho kello 9.00 -11.30. Kerho on tarkoitettu lap-
sille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. 
Kerhoon haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerho 
on maksuton.

Perjantaisin leikkipuistossa on klo 10.00-11.30 
perheperjantai. Tällöin käytössä on grilli eväi-
den grillaukseen sekä on kaikille avoin laulu/as-
kartelutuokio ulkona sään salliessa.

Puistossa järjestetään myös Ilo liikkua-tuoki-
oita klo 11.15- 11.45, joista ilmoitetaan erikseen. 
Ilo liikkua -tuokioihin on ennakkoilmoittautumi-
nen.

Ilo liikkua on liikuntatuokio 1-6 -vuotiaille lapsil-
le ja heidän vanhemmilleen. Sen tarkoituksena on 
myös tuottaa yhteistä iloa.

Tervehdys Ruoholahden 
leikkipuistosta!

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Torstaina 5.9.2013 on mahdollisesti Halibernit puistossa klo 15.00-16.00. 
  Tämä varmistuu myöhemmin.
• Perjantaina 6.9.2013 on Tuo ja vaihda aamupäivä klo 10.30-11.30.
• Perjantaina 20.9.2013 on Sadonkorjuun antimia tarjolla klo 10.30- 11.30. 
  Tuo tullessasi joku vihannes.
• Perjantaina 27.9.2013 on VPK leikkipuistossa klo 15.00 -16.00 - ellei heille tule samaan 
  aikaan hälytystarvetta.

Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178.Leikkipuiston 
ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

Leikkipuistoon on tullut kaksi uutta ohjaajaa: Henna ja Sylvi. Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston ohjaajat

Kesän helteiden jo mentyä onkin aika 
aloittaa uusi syyskausi nuorisotalolla. 
Kesästä vielä kuitenkin kaikille toimin-
taamme osallistuneille suurkiitokset erit-

täin hauskasta toiminnallisesta viikosta. 

Syksy tuo tullessaan, jotain vanhaa, mutta myös 
paljon uuttakin; henkilökuntamuutoksista sen ver-
ran, että ohjaajina toimivat Hanna Merilä, Ja-
ni Tähtikallio, Jaakko Lilja sekä Terttu (Tepa) 
Ylönen. 

Varhaisnuorille (3-6-luokkalaiset) on tarjolla erilais-
ta toimintaa aina peleistä kerhotoimintaan, olei lusta 
vaikkapa läksyjen tekoon; unohtamatta kioskia, jo-
hon halutessa koulutamme myyjiä (4-6-luokkalais-
ta). Syyskuussa alkaa kerhotoimintamme. Tarjolla 
askartelu- ja kokkikerhoa  ja uutuutena tiistaisin 
15-17 oleva savikerho (tällä hetkellä täysi).

Varhaisnuorten aukioloajat (toistaiseksi):
• maanantai, keskiviikko ja torstai 
  kello 14.00-16.30  - tiistaisin suljettu 
  (lukuunottamatta savikerhoa)

• perjantai kello16.00-18.00, parittomilla viikoilla 
  lauantait 5-luokkalaiset kello16-18 ja 6-
  luokkalaiset kello 16.00-20.00

Iltanuorille (13-18-vuotiaille) on tarjolla erilais-
ta pelitoimintaa, turnauksia ja muuta mukavaa yh-
dessäoloa vaikkapa teekupposen äärellä. Syksyn 
mittaan luvassa myös kaksi RuohisRock lauantai-
iltaa.

Iltanuorten aukioloajat:
• maanantai, keskiviikko ja torstai 
  kello 17.30-21.00, tiistaisin nuorisotalo on 
  suljettu
• perjantai kello 18.30-22.45, parittomilla 
  viikoilla lauantait kello 18.00-22.45

Kaikki lapset ja nuoret ovat tervetulleita suunnit-
telemaan ohjaajien kanssa toimintaamme ja otamme 
myös mielellämme vastaan ehdotuksia mitä voisim-
me talollamme tehdä. Ehdotuksia voit jättää ideabo-
xiin tai tulla kertomaan ne kahdesti kuukaudessa 
keskiviikkoisin pidettäviin ”talotapamisiin”.

Kesäistä toimintaa kuten mm. graffitia sekä jalkapalloa.

Tulevia tapahtumia:
• la 31.8. talon avajaiset – luvassa mukavaa yhdessäoloa
• la 14.9. Ruohisrock all day – alkaen jo iltapäivällä
• la 28.9. luvassa yllätysohjelmaa
• vko 40, alkaen 30.9. tarkastamme kaikilta jäsenkortit! – muistathan hankkia ilmaisen 
  jäsenkorttisi sitä ennen – jäsenkorttikaavakkeita saat nuorisotalon ohjaajilta.

Tervetuloa aloittamaan uusi syksy nuorisotalolla; toivotamme myös lasten ja nuorten huoltajat ter-
vetulleiksi talolle tutustumaan toimintaamme. Ohjaajat tavoittaa nuorisotalon numerosta 09 3107 
1708 tai ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi – ohjaajan etunimi.sukunimi@hel.fi

Henkilökunnan puolesta 
Tepa

Mukavaa alkusyksyä nuorisotalolta!

MEILTÄ TEILLE...

teekkarienautokoulu@welho.com

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

B = henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut 
      - laskut joustavasti 5 erässä.
Uusi kurssi joka maanantai klo 17.00.

Opetuslupalaiset: äiti/iskä + oppilas 530 e 
      - ota yhteyttä/varaa aika tunteihin

Courses available also in English, ask for more.

09 659 771

®

Luontaistuntija Ruoholahti

Puhdas+ Caps Saccharomyces Boulardii 
250 mg 60 vegekapselia

Vitamiini- ja hivenainemittaus to 12.9.2013. 
Varaa aika myymälästä tai 010 322 9495.

Puhdas+ Caps 
Melatoniini sisältää 
melatoniinia, joka 
auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa ja 
lievittämään aikaeron 
vaikutuksia. Sopii 
myös kasvissyöjille, 
vegekapseli.

Puhdas+ Caps Melatoniini 
1 mg 60 vegekapselia

Saccharomyces boulardii on 
tehokas probiootti-hiiva. Sopii käy-
tettäväksi päivittäin tai esimerkiksi 
kuuriluontoisesti antibioottikuurin 
yhteydessä tai ulkomaanmatkojen 
aikana. Maailman myydyin pro-
biootti. Laktoositon ja sopii myös 
kasvissyöjille, vegekapseli.

Itämerenkatu 21, Ruoholahden kauppakeskus 1. krs  •  Ark. 10-20, la 10-18. Puh. 010 322 9495

Kaupanpäälle 20 kapselin matkapakkaus. Kaupanpäälle 30 kapselin matkapakkaus.

1490 2490
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Ruoholahden 
kappelin 

kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Kesä on jälleen jättänyt meidät ja mo-
nille lomalaisille aurinko paistoi 
lämpimästi. Nyt on jälleen totuttava 
syksyn sateisiin ja viileyteen. Ehkä 
siihen voisi kappelin toiminta tuoda 

lämpöä ja läheisyyttä. 

Ruoholahden kappelin kesätoiminta oli vähäistä, 
kun lasten kerhot olivat lomalla, nuoret rippikou-
luissa ja sunnuntaimessujakaan ei ollut. Kesäillan 
kerho sentään kokosi keskiviikkoisin väkeä laula-
maan ja kuuntelemaan opetusta Vanhan testamen-
tin henkilöistä. 

Syyskauden avajaismessu messu pidetään 8. syys-
kuuta kello 12 ja tähän messuun kutsutaan ruo-
holahtelaisten lisäksi laajenevan Jätkäsaaren asuk-
kaita. Siitä onkin erillinen ilmoitus lehdessä. Kaikki 
kappelin työntekijät ovat paikalla, joten tervetuloa 
tutustumaan. Ainakin 150 ensimmäistä mahtuu 
ja jos oikein tiivistetään, niin 200. Samana iltana 
kello 18 kappelilla on Petri Laaksosen konsert-
ti Eläköön elämä. Konsertti on ilmainen kahvitar-
joiluineen. Petrillä on mukanaan pari muutakin 
muusikkoa, joten kannattaa tulla kuulostelemaan. 

Messutoiminta jatkuu tämän jälkeen normaalisti 
sunnuntaisin kello 12. Lokakuun 13. päivä on tar-
koitus viettää ekumeenista ja kansainvälistä kirk-
kopyhää. Syyskaudella on lisäksi opiskelijoille ja 
aikuisille nuorille ns. Glow-messuja iltaisin ker-
ran kuukaudessa. 

Suuren suosion saavuttanut diakoniakahvila avaa 

Syksy tulee, oletko valmis?
jälleen ovensa ja on tiistaisin auki kello 14-16 
joulukuun 10. päivään asti. Kahvilaan ovat kaik-
ki tervetulleita ja kahvi on ilmaista. Syyskaudel-
la ennen kahvilaa kello 13 on kerran kuussa Päivä-
musiikki, jolloin Konservatorion opiskelijat esit tävät 
taitojaan. 

Tiistaina 24.9. diakoniakahvilassa on vierailemassa 
sosiaaliohjaajia Kampin toimipisteestä. Naisfoorumi 
tulee jälleen kokoontumaan joka toinen torstai kel-
lo 14.00-15.30. Pari kertaa toteutettu kirpputorikin 
on syyskaudella lauantaina 19.10. kello 10-15. Pöy-
tävarauksia voi tehdä diakoni Leena Engströmiltä, 
p. 09 2340 6202. 

Perhekerhot ovat alkaneet ja lapsia on riittänyt en-
tistä enemmän. Lastenohjaaja Maarit Mustakal-
lio ohjaa kerhoja maanantaisin ja tiistaisin kello 
9.30-11.30. Varhaisnuoriso voi edelleenkin ko-
koontua Olkkariin torstaisin kello 14-16 ja ope-
tella ruoanlaittotaitoja kokkikursseilla. Syyskau-
della paneudutaan herkkuihin, itämaiseen ruokaan 
ja kasvisruokaan ja kevätkaudella sitten suklaa ja 
leivonnaiset. Varhaisnuorisotyön ohjaaja Susan 
Louhemalta saa lisätietoja 09 2340 6225. 

Toimintaa on siis jälleen paljon kappelilla, mutta 
siinä odotuksessa jatkuvasti eletään, että Jätkäsaa-
reen muutaman vuoden päästä valmistuu tilat, jot-
ka voivat entistä paremmin palvella sekä ruoho-
lahtelaisia että jätkäsaarelaisia. 

Seppo S. Kosonen
Ruoholahti-Jätkäsaaren kappalainen
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Hietalahden historialli-
sesta telakka-alueesta 
suunnitellaan kanta-
kaupungin kohtaamis-

paikka, jossa yhdistyvät kulttuuri, 
asuminen, työ ja vapaa-aika.  

The Tall Ships Races Helsinki 2013 -tapahtuman 
yhteydessä alueella oli avoinna näyttely,  jossa oli 
esillä kaksi elokuvantekijä Tapio Snellmanin ly-
hytelokuvaa ja havainnekuvia alueen tulevaisuu-
den suunnitelmista sekä  alueen historiaan liitty-
viä valokuvia. Näyttely oli avoinna päivittäin 
15.–20.7.2013, jonka aikana kävijöitä oli arviolta 
noin 1 500. 

Tapio Snellmanin lyhytelokuvat kertoivat alueen 
tulevaisuuden suunnitelmista. Ensimmäinen filmi 
on vuodelta 2011 ja uusin valmistui tänä kesänä. 
Uudessa filmissä esitellään mm. tanskalaisten ark-
kitehtien Lundgaard & Tranbergin laatimia Te-
lakkarannan julkisten ulkotilojen yleissuunnitel-
mia.

Pääosin yleisöltä suljettu alue avautuu jälleen kau-
punkilaisten käyttöön, kun suunnitelmat edistyvät ja 
alkavat toteutua. Suunnitelmassa avataan Punavuo-
ren vanhoja katulinjoja rantaan asti. Vanhoja teolli-
suusrakennuksia muutetaan toimisto-, liike- ja kult-
tuuritiloiksi. Lisäksi alueelle on suunnitteilla uusia 
asuinrakennuksia sekä liike- ja toimitilarakennus. 
Rantalaiturista kehitetään elävä julkinen tila ra-
vintoloineen, rantakahviloineen, näyttelytiloineen 
ja historiallisine laivoineen.  

- Telakkarannasta tulee osa kantakaupunkia ja 
kaupunkilaisille merellinen olohuone, jonka pää-
näyttämönä on rantapromenadi. Rantapromenadin 
kautta alue liittyy pääkaupunkiseudun rantoja 
kiertävään reittiin ja täydentää Hietalahden ympä-
rille rakentuvaa uutta kaupunkitilaa, kertoo arkki-
tehti Kirsi Rantama Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirastosta. 

Kävijöiltä saatu palaute oli pääosin myönteistä ja 
yleisesti koettiin hyväksi, että alue saadaan kaik-
kien kaupunkilaisten käyttöön. Suunnitelmaku-
vat kirvoittivat myös joitain kriittisiä kommentte-
ja, joissa rakennuksia arvioitiin liian korkeiksi tai 
massiivisiksi.  

Vieraskirjan mukaan suurin osa näyttelyvieraista 
tuli Helsingistä, toiseksi ja kolmanneksi Espoosta 

Telakkaranta 
– historia ja 
tulevaisuus  

ja Vantaalta. Lisäksi jonkin verran yksittäisiä kä-
vijöitä oli mm. Lahdesta, Järvenpäästä, Jyväsky-
lästä ja Turusta. Muista maista oli kävijöitä esi-
merkiksi Iso-Britanniasta, Tanskasta, Ranskasta, 
Yhdysvalloista ja Italiasta.

Alueen uudiskäytön suunnittelu alkoi vuonna 
2009, jolloin tanskalaisten arkkitehtien Lundgaard 
& Tranbergin suunnitelma voitti alueen suunnitte-
lusta järjestetyn kilpailun. Telakkarannan rakenta-
minen alkaa kun asemakaava on saanut lainvoi-
man.

Näyttelyssä esitetyt lyhytelokuvat voi katsoa You-
Tubessa:
http://www.youtube.com/watch?v=FPeTUlFkij4&
list=PLxAuiTWwENkNZxFfp3RerkpH-VF3BciIJ

www.ksv.hel.fi/telakkaranta, 
www.uuttahelsinkia.fi

Cristina Rinnetie-Uski
Markkinointi- ja viestintäjohtaja 

Skanska Oy
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Näyttelyssä oli esillä kaksi lyhytelokuvaa ja havainnekuvia alueen tulevaisuuden suunnitelmista 
sekä alueen historiaan liitty viä valokuvia.

Telakkarannassa oli kesällä säpinää.
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Helsingin uusien merellisten 
kaupunginosien kehitykseen 
perehdyttävä näyttelykontti 

esittäytyi purjehdustapahtuman 
yhteydessä Jätkäsaaressa.

Kontin Myötätuulessa –näyttely esittelee Helsin-
gin ranta-alueiden muutosta uusien kaupunginosi-
en rakentumisen myötä. Länsisataman, Kalasata-
man sekä Kruunuvuorenrannan projektialueiden 
suunnitelmiin voi tutustua sekä Helsingin ilmaku-
van päälle asettuvien pienoismallien sekä muun 
esittelymateriaalin kautta. Lisäksi alueiden kehi-

tystä esittelee kontin sivuseinän Helsinki Horizon 
2030 –videoesitys, joka välittää hyvän yleiskuvan 
Helsingin uusien merellisten kaupunginosien his-
toriasta, nykytilasta sekä tulevista suunnitelmista. 
Kontin kaikille sisäpinnoille levittäytyvä ilmaku-
va kattaa laajuudellaan lähes koko pääkaupunki-
seudun.

The Tall Ships Races -tapahtuman aikana näyt-
telyyn tutustui päivittäin satoja kävijöitä. Ulko-
asultaan merellinen kontti herätti kiinnostusta se-
kä tapahtuman yleisössä että Helsinkiin saapuneissa 
pur jehtijoissa. Havainnollistava ilmakuva auttoi mo-
nia ulkomaalaisia vierailijoita kaupungin hahmot-
tamisessa ja riemastutti yksityiskohtaisuudellaan 
myös tapahtuman nuorempaa yleisöä. 

Helsinki Horizon 2030 –näyttelykontti
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Kontti oli sijoitettu Jätkäsaaren rantaan Infokes-
kus Huutokonttorin edustalle. Tall Ships Races –ta-
pahtuman aikana kontin läheisyydessä oli mahdolli-
suus tutustua esimerkiksi venäläiseen Mir-alukseen 
sekä norjalaiseen Christian Radichiin –alukseen ja 
nauttia Jätkäsaaren esiintymislavan  musiikkitarjon-
nasta. Tapahtumanjärjestäjän arvion mukaan alu-
eella vieraili nelipäiväisen tapahtuman aikana sa-
tojatuhansia kävijöitä.

Tapahtuma-alueen levittäytyminen Jätkäsaareen ve-
ti huomiota erityisesti alueella tapahtuviin muutok-
siin ja rakentamisen etenemiseen. Tulevista suunni-
telmista varsinkin alkuvuodesta tapahtuva jätteiden 

putkikeräysjärjestelmän käyttöönotto, sataman ke-
hitys sekä alueen tulevat liikenneratkaisut herätti-
vät kiinnostusta ja keskustelua.

Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuk-
sen sekä kaupunkisuunnitteluviraston yhteinen kont-
ti on matkannut aiemmin sekä lukuisissa kotimai-
sissa että kansainvälisissä kiinteistö- ja sijoitusalan 
tapahtumissa, viimeisimpänä Cannesin MIPIM-ta-
pahtumassa. Syyskuussa kontti matkaa Moskovan 
Pro Estate- tapahtumaan. 

Anna Kajosaari

kiinnosti yleisöä 
The Tall Ships Racessa

Ulkoasultaan merellinen kontti sopi hyvin purjehdustapahtuman henkeen. Laiturissa norjalainen 
Christian Radich -alus. Näyttelykontin 

terassi tarjosi 
levähdystauon 
vierailijoille.
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Lisätiedot www.kesko.fi/vastuullisuus

R U O H O L A H T I
• Itämerenkatu 21, Helsinki • Puh. 010 2491 000 • Avoinna ma–pe 8–21, la 9–18, su 12–18 • www.k-rauta.fi /ruoholahti

Tuotteita reilut, mutta rajoitetut erät. Myymälässä reilusti lisää tarjouksia. Tervetuloa!

TUNNIN 
PYSÄKÖINTI 

K-Plussakortilla

ILMAINEN

990
kpl

30,90

990
kpl

35,90

990
kpl

29,90

4990
kpl

99,90

Seinävalaisin Cello Rock 1-os kromi   
Runko harjattua terästä GU10-kanta, max 7 
W. Sis. lampun. Liitosjohdossa pistotulppa ja 
kytkin.

Seinävalaisin Cello Arioso 1-os 
1-osainen seinävalaisin. Teräs/valkoinen. 
E14-kanta, max. 40 W. Liitosjohdossa 
pistotulppa ja kytkin.

Seinävalaisin Cello Lullaby 1-os 
Antiikkivalkoinen runko. 230 V, E14-kanta, 
max. 40 W. Liitosjohdossa pistotulppa ja 
kytkin.

Riippuvalaisin Cello Romantic 
Musta lankakruunuvalaisin. E14 -kanta, 
max. 8 x 60 W.

VALOA HINNOISSA
K-rauta Ruoholahden isäntä Rauta Hannu tarjoaa

Lehti on saanut lukuisia yhtey-
denottoja, joissa kiinnitetään 
huomiota alueemme puisto-
jen ja kadunvarsien kukka-

loistoon. Monet ovat myös pyytä-
neet lehteä välittämään kiitokset 
istutuksista kaupungille. Ja on toki 
lehden toimitus itsekin moninaisia 
kertoja pysähtynyt ihailemaan 
kauniita kukkalaatikoita eri puolilla 
Ruoholahtea ja Jätkäsaarta. Jätkä-
saaren myllerryksen keskeltä istu-
tuksia on vaikea havaita, mutta 
kyllä niitä siellä on. Ruoholahdessa 
ne pistävät silmään erinomaisesti.

Lehti otti kehotuksista vaarin ja soitti vastaavalle 
piiripuutarhurille Sampo Sainiolle. Sovittiin, et-
tä lehti tulee heti seuraavana aamuna tapaamaan 
Ruoholahden alueen viheralueiden hoitajia Santa-
kujan taukotuvalle. Tapaaminen sovittiin kello puo-
li kahdeksaksi. 

Kahvikupposen ääressä keskusteltiin sitten hetki vi-
heralueiden hoidosta. Paikalla oli oheisessa kuvassa 
esiintyvät viisi tyttöä. Ryhmän vetäjä Katja Wallin 
oli vielä lomalla, joten hän puuttui joukosta. 

Ihan ensimmäiseksi lehti välitti kiitoksen kukki-
en hyvästä hoidosta. Se luonnollisesti ilahdutti 
ryhmää. Palautteeksi lehti pyysi terveisiä alueen 
asukkaille. Mitä me voisimme tehdä auttaaksem-
me tulevaisuudessa omalta osaltamme tyttöjen 
työtä.

Koirat, roskat ja ilkivalta häirit-
sevät viheristutusten komeutta
Kovin monessa yhteydessä esiin nousevat koiri-
en aiheuttamat haitat. Tai oikeastaan – puistotytöt 
pyysivät nimenomaan korjaamaan, etteivät koi-
rat aiheuta ongelmia, vaan niiden omistajat. Kor-

jaamattomat kakkakasat vaikeuttavat hoitotyötä. 
Vaikka urea eli virtsa on maanviljelyksessä käy-
tettävä lannoite, on se kukkapenkissä myrkky ai-

nakin niillä paikoilla, joissa jokainen uroskoira 
käy vuorollaan oman merkkinsä kasvien jouk-
koon lisäämässä. 

Kukkataiturit vasemmalta Noora Nykänen, Veera Kujansuu, Mervi Ojanen, Jonna Valo, 
Suvi Rantamo ja Sampo Sainio.

Usein löydämme kukkaruukuista myös mitä eris-
kummallisimpia asioita. Pikaruokaravintolan pa-
perinen roskapussi kasvien alle piilotettuna hait-
taa kukkien kasvua sen verran, että koko komeus 
saattaa kuihtua pois. Kaikki roskat mukaan luki-
en tupakantumpit voisi mieluummin laittaa ros-
kasäiliöihin. Mutta sanoohan tämän jo järki. Yhtä 
selvää on, että kukkaistutuksista ei voi ottaa mu-
kaansa kimppua äidille vietäväksi tai kosioretkel-
le lähdettäessä. 

Ryhmä nimesi viisi mieluisinta 
kukkapaikkaa Ruoholahdessa 
ja Jätkäsaaressa
Viherryhmä pohti hetken omia suosikkejaan ja lo-
pulta päädyttiin muutamaan ilmeiseen vaihtoeh-
toon, mutta mahtui joukkoon myös yllättäviä koh-
teita. Ruoholahden kanavan siltojen kukkalaatikot 
ovat huikaisevan kauniita taas tänä kesänä.  

Myös Ruoholahdentorin kukkaruukut Konserva-
torion edessä pääsivät listalle. Itsestäänselvyytenä 
mukaan mahtuivat myös Lastenpuiston ruusuis-
tutukset. Yllättävä tieto oli listalle mukaan mah-
tuvat kukka-asetelmat yhdeksikön raitiovaunun 
päätepysäkillä Länsiterminaalin edessä. 

Samoin Melkin risteilijälaiturin terminaalin yhte-
ydessä olevat asetelmat. Vielä, kun on kesää jäl-
jellä, voisi olla hyvä ajatus tehdä kävelylenkki 
katsastamaan edellä mainitut kukkaistutukset. Yö-
pakkaset vievät pian kesän mennessään ja seuraa-
vaa saa odottaa melkein kokonaisen vuoden.

Kukkaloiston hoitoon  
ei ole vippaskonsteja
Kysymykseen, millä keinolla viherryhmä saa ku-
kista niin suunnattoman kauniit. Vastaus on kuu-
lemma helppo. Kuin yhdestä suusta kuului: ne 
pitää istuttaa hyvään ja riittävään  multaan, niitä 
pitää kastella paljon, lannoittaa paljon ja leikata 
usein. Niin helppoa se on!

PS

Kiitoksia kesän 
kukkaloistosta
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Syys- ja talvikauden suunnittelu on käynnistynyt 
Ruoholahden paikallisyhdistyksessä. Mukavan ke-
sän ja perinteisen Mustasaaren kesäretken jälkeen on 
aika katsoa tulevaisuuteen ja varata kalenteriin aikaa 
muun muassa vauvatanssille. Ideointiapua loppu-
vuoden tapahtumia varten otetaan nyt vastaan!

Tarpeellinen suojatiepäivystys
Koulujen syyslukukauden alettua kaduille saa-
tiin taas uusia, kokemattomia liikenteen keltanok-
kia. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan 
pii ri järjesti viidennen kerran niin sanotun suojatie-
päivystyksen, jonka tarkoituksena oli opastaa pieniä 
reppuselkäisiä kulkijoita oikeaoppisessa tienylityk-
sessä sekä saada autoilijat hillitsemään kaasujalkaa. 
Ruoholahden paikallisyhdistys osallistui tempauk-
seen 12. ja 13.8. päivystämällä Selkämerenkadul-
la, missä autojen taajamanopeudet usein ylittyvät 
matkalla laivasatamaan. Kahvi- ja mehutarjoi-
lu houkutteli ihmisiä kyselemään tempauksen tar-
koitusta, ja yleisesti todettiin suojatiepäivystyksen 
olevan vastaisuudessakin tarpeellinen.

Mikä MLL ja mikä yhdistys?
Pian 93 vuotta täyttävä Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto on valtakunnallinen yhteisö, joka muo-
dostuu keskusjärjestöstä, sen jäseninä olevista 10 
piirijärjestöstä sekä 565 paikallisyhdistyksestä, jois-
ta yksi Ruoholahden yhdistyskin on. Paikallisyhdis-
tykset toimivat alueellisesti MLL:n arvojen ja lin-
jausten mukaan. 

Liiton perustamisen aikaan vuonna 1920 liiton ta-
voitteena oli taata kaikille maamme lapsille hyvä 

Mannerheimin Lastensuojeliiton Ruoholahden paikallisyhdistys valmis-
tautuu Jätkäsaaren lapsiperheiden vastaanottamiseen muuttamalla 

nimensä Ruoholahti–Jätkäsaaren yhdistykseksi. Toiminta jatkuu tänäkin 
syksynä perhekahvilan ja muiden lapsiperheiden tapahtumien merkeissä.

Jokakesäistä Mustasaaren-retkeä suosi tänäkin vuonna kaunis auringonpaiste.

Suojatiepäivystyksen tarkoitus on kiinnittää 
autoilijoiden ja pyöräilijöiden huomio pieniin 
tiellä liikkujiin.

Ruoholahtelainen ekaluokkalainen har-
joittelemassa kadunylitystä.

ja terve lapsuus kattavan neuvolaverkoston raken-
tamisen kautta. Alkutavoite on saavutettu, mutta 
työtä muun muassa lasten ja nuorten yksinäisyy-
den, syrjäytymisen ja kiusatuksi tulemisen torjun-
nassa sekä päihdevalistuksessa riittää.

Ruoholahteen MLL:n paikallisyhdistys perustet-
tiin vuonna 1995 eli heti asukkaiden muutettua 
uudelle asuinalueelle. Vuosi 2013 on siis yhdis-
tyksen 18. toimintavuosi. Tulevaisuudessa asuinalu-
eemme laajenee Jätkäsaaren rakentumisen myö tä, 
joten paikallisyhdistys toivottaa Jätkäsaaren uudet 
lapsiperheet toimintaan mukaan ja muuttaa nimensä 
Ruoholahti-Jätkäsaaren yhdistykseksi.

Ruoholahden yhdistys järjestää vuosittain usei-
ta koko perheen tapahtumia ja kirpputoreja. Yh-
distyksen tärkein tehtävä on pyörittää viikoittais-
ta perhekahvilaa Ruoholahden kappelin tiloissa. 
Keskiviikkoisin klo 10–12 pidettävässä vanhem-
pien ja lasten yhteisessä kahvitteluhetkessä on toi-
sinaan ohjelmaa ja tuote-esittelyjä, mutta toimin-
nan pääpaino on mahdollisuudessa vapaaseen 
seurusteluun ja uusien tuttavuuksien solmimiseen. 
Ruoholahden kappeli on mahdollistanut yhdistyk-
selle toimitilat perhekahvilan lisäksi myös muihin 
tapahtumiin.

Lisätietoa saa yhdistyksen toiminnasta nettisivuil-
ta www.mll.fi/ruoholahti ja Facebook-ryhmästä 
”MLL Ruoholahti”.

Sanna Kaverinen

Jätkäsaarelaiset, 
tervetuloa!
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Helsinki
Melkonkatu 28 C
0200 3000
nordea.fi 

Tule asiakkaaksemme Lauttasaaren konttoriin
Henkilökohtaiset pankkineuvojamme toivottavat sinut tervetulleeksi asiakkaak-
si. Mitä enemmän keskität meille pankkiasiointiasi, sitä enemmän etuja saat. 
Avainasiakkaana nautit parhaista eduistamme ja saat henkilökohtaisen pankki-
neuvojan. Katso lisää nordea.fi /tervetuloa tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma–su 24 h/vrk ja varaa aika tapaamiseen.

Teemme sen mahdolliseksi

* Nordea on Global Finance –lehden valinta parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa  ja Suomessa vuonna 2013.

Hyvät hinnat. 
Parhaana palkittu.*

Seuraavat tahot tukivat arpajaislahjoituksin 
Jätkäsaari-päivän onnistumista Helsinki-päivien 
yhteydessä 12.6.2013:

 
   • K-Citymarket Ruoholahti
   • K-Market Jätkäsaari
   • K-Market Ruoholahti
   • Radisson Blu Seaside Hotel Helsinki
   • Ravintola Poiju
   • Teurastamon Kellohallin ravintola

 Arvonta suoritettiin Ravintola Poijussa 12.6. klo 20.00.
 Jätkäsaari-Seura JS. Ry. kiittää tukijoitaan sekä kaikkia arpoja ostaneita.

JS ry
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Apteekit
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46  09 2358 5300
• 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

Tue oman alueesi yrittäjää! Ruoholahden palveluhakemisto
Kahvilat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2788
Kauneushoitolat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2801
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
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
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
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C 010 766 3570
• Parilla Steak House, Tyynenmerenkatu 9 044 480 9521
• 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
Terveyskaupat
• Luontaistuntija Ruoholahti,   
  Kauppakeskus, 1. krs   010 322 9495
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.

Tue oman alueesi yrittäjää!

Paikallislehden teon ihan 
parhaita puolia on uusien 
ihmisten tapaaminen ja 

heidän asioihinsa tutustuminen. 
Erityisen mukavia ovat uudet 
yrittäjät. He ovat iloisia, innos-
tuneita ja asiaansa uskovia. 

Asian todisti käynti Kauppakeskuksen uudes-
sa  terveyskaupassa yrittäjä Monica Christidesin 
luona. Kauppakeskuksen ala-aulaan, Interspor-
tin sisäänkäyntiä vastapäätä ja hissien viereen on 
avattu terveyskauppa Luontaistuntija Ruoholahti, 
joka kuuluu valtakunnalliseen Luontaistuntijat-ket-
juun. Luon taistuntijat on kotimainen terveyskauppa-
ketju, johon kuuluu lähes 100 myymälää. Tarkoituk-
sena on ohjata kuluttajia terveisiin elämäntapoihin, 
ehkäistä sairauksia ja edistää parantumista tarjo-
amalla elimistön omia korjausmekanismeja tukevia 
terveystuotteita. Myymälöiden tuotevalikoimiin 
valitaan ainoastaan luotettavien tavarantoimittaji-
en tutkittuja ja turvallisia tuotteita.

Pääpaino terveyden edistämisessä
Lehti kysyi Monicalta kumpi on oikein: luontais-
tuotekauppa vai terveyskauppa. 

- Molemmat ovat tietysti oikein, mutta minä käy-
tän terveyskauppa -käsitettä. Klas sinen sairaan-
hoito, johon lasken lääkärit, sairaalat ja myös ap-
teekit, keskittyy sairauksien diagnosointiin ja 
niiden parantamiseen eri toimenpitein ja lääkkei-
den avulla. Terveyskaupat pyrkivät ohjaamaan ih-
misten elämäntapoja terveempään suuntaan ja näin 
ehkäisemään sairauksia. Terveyskaupan avulla voi-
daan myös edesauttaa sairaudesta paranemista tu-
kemalla elimistön oma parantavaa voimaa. Jos 
luokseni saapuu asiakas, joka valittaa kovaa sär-
kyä tai muuta selvää sairauden vakavaa oiretta, on 
selvää, että ohjaan hänet lääkäriin, Monica toteaa. 

Mutta monet vaivat, joita ei ehkä edes pystytä lää-
ketieteellisesti määrittelemään sairauksiksi, voi-
vat saada avun terveellisempien elintapojen so-
veltamisella ja niitä tukevien terveystuotteiden 

avulla. Näissä tapauksissa terveyskauppa on oi-
kea avun tarjoaja. Tiukkaa rajanvetoa lääkkeiden 
ja luontaistuotteiden välille Monica ei halua teh-
dä. Lääkkeet ovat usein kemiallisten aineiden eri 
yhdisteitä, luontaistuotteet nimensä mukaan luon-
non omia tuotteita, mutta kummassakin kategori-
assa on piirteitä toisesta.

Nivel- ja suolistovaivat yleisimpiä 
luontaistuotteilla hoidettavia
Monica toteaa, että nykyinen elämäntyyli; jatku-
va kiire, huonot ravintotottumukset, monien valmis-
ruokien tekemisessä käytetyt lisäaineet, ympäristön 
saasteet ja monet muut tekijät vaikuttavat elimis-
tön normaaliin kykyyn korjata itselleen aiheutuneita 
vaurioita. Monet kutsuvat vaivoja stressioireiksi. 

- Näitä ovat juuri suoliston eri hankaluudet, lihas-
kivut, hermosäryt ja nivelten kulumisesta johtuvat 
tuskat. Nämä johtuvat usein vääränlaisista ravin-

totottumuksista, jotka synnyttävät suoranaisia hi-
venaine- ja vitamiinipuutoksia sekä usein kehon 
happo-emästasapainon järkkymistä. Elimistöllä on 
tapana korjata häiriötiloja itse, mutta nykymenol-
la keho ei yksinkertaisesti enää siihen pysty riittä-
vässä määrin. Seurauksena on monia vaivoja, jot-
ka hoitamattomina johtavat lopulta vakaviinkin 
sairauksiin. Juuri tätä kehitystä pyrimme terveys-
kauppa-alalla korjaamaan, Monica kertoo.

Luontotuntija palvelee
Monica sanoo mukavimmaksi kokemukseksi asi-
akkaan, joka ehtii pienen hetken kertoa vaivois-
taan ja näin antaa luontotuntijalle mahdollisuuden 
löytää sopivin tuote tai hoito oireita poistamaan. 

- Ketjussa olemme saaneet perusteellisen koulu-
tuksen tuotetuntemukseen. Minulla on lisäksi pit-
kä kokemus lääketeollisuuden luontaistuotepuo-
len piiristä ennen yrittäjäksi ryhtymistäni. Haluan 

Kauppakeskukseen tuli terveyskauppa

vielä korostaa, että jos oireet kuulostavat vaka-
vilta, ohjaamme asiakkaan pikimmiten lääkäriin. 
Kuitenkin oikeanlaisella yhdistelmällä hivenai-
neita ja vitamiineja ihmiskehoon helposti syntyvät 
lievät tulehdustilat voidaan nujertaa. 

Monica järjestää liikkeessään vitamiini- ja hiven-
ainemittauksia, joilla itse kukin voi todeta, on-
ko omassa kropassa puutoksia. Seuraavan kerran 
mittauksia tehdään 12.9. ja sen jälkeen syksyn ai-
kana vielä neljä kertaa. Testiin on varattava aika 
etukäteen.

Ruoholahteen pitkän  
harkinnan jälkeen
- Meillä on toinen myymälä Konalassa. Harkites-
samme Ruoholahteen tuloa kävimme mieheni To-
min kanssa lukuisia kertoja haistelemassa Kaup-
pakeskus Ruoholahden ilmapiiriä. Istuimme aulan 
kahvilassa ja seurasimme ihmisiä. Kaikki näytti 
hyvältä. Nyt, kun kaksi kuukautta on oltu paikan 
päällä, voimme iloksemme todeta, että Ruoholah-
desta on jo löytynyt monia erittäin mukavia uusia 
asiakkaita ja viihdymme täällä hyvin. Juuri tänään 
asiakas toi minulle kiitokseksi hedelmän. Se läm-
mitti mieltä kovin, Monica ihastelee.

PS
Luontaistuntija Ruoholahti
Kauppakeskus Ruoholahti 1. krs
010 322 9495

Ruoholahdessa on nyt oma terveyskauppa.

Monica Christides ja miehensä Tom.
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Ruoholahdessa tapahtuu

www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

KAAPELI

Merikaapelihalli
Helsinki Workout 30.–31.8.
PartioPOP 7.9.
Design Market 14.–15.9.

Pannuhalli
Cie Non Nova 29.8.–1.9.

Puristamo
In the Middle 21.8.–1.9.
Jossakin… 3.–11.9.

Valssaamo
DILEMMA - kaksoisolettamuksia 20.8.–1.9.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Reset 5.–10.9.
Fall For Dance 18.–19.9. 
Erään rakkauden historia 27.9.–8.10.

Hurjaruuth
Ruma ankanpoikanen 25.9.–5.10.

Suomen valokuvataiteen museo
Surrealismia ja silmänlumetta 17.8.–15.12.
Perhepäivä 28.9.

Teatterimuseo
Näyttelijän kengissä 22.8.–1.6.2014
Peter Pan -musikaali 1.9.–15.9.
Perhepäivä 28.9.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Makumuistojen neljä vuodenaikaa 5.6.–29.9.
Perhepäivä 28.9.

stoa mariapassio
Hanna Uggla
Marja Paasio 2.9.–31.10.

Vapaa Taidekoulu / Galleria Vaaga
opiskelijoiden maalauksia 22.8.–15.9.

Drawing Gallery D5
Ollaan piilosilla elämä 16.8.–26.10.

Galleria Aapeli
Soile Kokkonen 28.8.–15.9.

Mia kivinen

Teatterimuseossa juhlistetaan 
satavuotiasta Suomen Näyt-
telijäliittoa ja näyttelijän 

ammatin kehittymistä. Näyttely, 
tapahtuma- ja työpajatila Näytte-
lijän kengissä kutsuu katsomaan, 
kuuntelemaan ja keskustelemaan 
– tai astumaan näyttelijän kenkiin!

Vaikka Näyttelijän kengissä on ensisijaisesti tila 
tapahtumille ja esityksille, on se myös näyttelijän 
ammatista kertova näyttely. Tilaan on koottu esi-
neitä, joihin kiteytyy näyttelemisen arki ja juhla. 
Pääosassa ovat kengät.

Kengät voivat olla näyttelijälle avain roolihah-
mon rakentamiseen. Ne vaikuttavat liikkumiseen, 
ryhtiin ja rytmiin. Tilaan kerätyt kymmenet ken-
gät kertovat teatterin tekemisestä, yllätyksistä ja 
salaisuuksista. Kenkiä on laidasta laitaan: on tans-
siaiskenkiä, saappaita, kuluneita kävelykenkiä, san-
daaleita... Osa kengistä on uuden uutukaisia, mutta 
monet useissa esityksissä lähes loppuun kulutettu-
ja. Ja jokaisen kenkäparin takana on tarina!

Teatterimuseo 
juhlistaa 

näyttelijää

Kenkien lisäksi myös näyttelijät itse nousevat 
Teat  terimuseon estradille. Monitoimitilassa esite-
tään, lausutaan, lauletaan ja tehdään teatteria. Tie-
tysti myös museokävijä voi astua näyttelijän ken-
kiin – osa kengistä on kokeilemista varten!

Näyttelijän kengissä on avoinna 1.6.2014 asti. Tie-
dot oheisohjelmasta löytyvät museon www-sivuil-
ta. Syksyllä on tulossa muutakin uutta: syyskuussa 
avataan antiikin kreikkalaista tragediaa käsittele-
vä studionäyttely Tragedia ajassa – ajaton trage-
dia.

Teatterimuseo, Kaapelitehdas G-porras. 
Avoinna ti–su klo 11–18, ke klo 11–20. 
www.teatterimuseo.fi

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

Konsertit
Su 22.9. klo 15.00 Musiikkia kuvataiteen ää-
rellä. Helsingin Konservatorion opiskelijat esiin-
tyvät. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 
Pääsylipun hinnalla näyttelyyn ja konserttiin 10/8 
€, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. www.sinebrychof-
fintaidemuseo.fi
To 26.9. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoi-
den ja oppilaiden esityksiä konservatorion kahvi-
lassa. Vapaa pääsy.
Ke 2.10. klo 19.00 Ludwigin seurassa, opettaja-
konsertti. Maaret Repo-Pohjonen, viulu ja Joonas 
Pohjonen, piano. Ludwig van Beethovenin sävel-
lyksiä. KS. 10/5 €
Pe 4.10. klo 19.00 Maailman kolkista, opetta-
jakonsertti. Triosis ja Synkronis-kvartetti (Klaara 
Pyrhönen, Iiris Pyrhönen-Koivula ja Vilma Pyr-
hönen, viulu, Matti Lindholm, alttoviulu, Elina 
Susiluoto, sello). Dmitri Šostakovitš: Jousikvar-
tetto nro 8, Joseph Haydn: Jousikvartetto nro 2 
op. 76 ja Tristan Schultz: Trioja maailman kolkis-
ta. KS. 10/5 €
Su 6.10. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen 
klassikoita. Helsingin Konservatorion opiskelijat 
esiintyvät. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 
40. Pääsylipun hinnalla näyttelyyn ja konserttiin
10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
To 10.10. klo 19.00 Chopinia ja Lisztiä, opetta-
jakonsertti. Violeta Petrova, piano. Frederic Cho-
pin: Polonaise A, op. 53 ”Heroic”, Scherzo cis-
mol li, op. 39, Ballade g-molli, op. 23 ja Franz 
Liszt: Etude transcendental F-duuri “Paysage” 
ym. KS. 10/5 €
Ti 15.10. klo 18.00 Viuluvelhot vauhdissa. Päivi 
Valjakka-Salmisen oppilaat. KMS. Vapaa pääsy.
Ti 15.10. klo 19.00 Pianolle pikkusormi. Anna 
Linjaman oppilaat esiintyvät, lk 130. Vapaa pääsy.

Ke 16.10. klo 19.00 Helsinki Concordia ja Sak so-
fonikvartetti Rollin’ Phones. Kamariorkesteri Hel-
sinki Concordia, Saksofonikvartetti Rollin´Phones 
(Ruotsi). Kapellimestari Jani Sivén. S. Prokofjev: 
Romeo ja Julia -orkesterisarjoista osia. Ola Gjei-
lo: Konsertto saksofonikvartetille ja orkesterille. 
KS. 10/5 €
Ma 21.10. klo 18.00 Musiikki-ilta. Opiskelijoi-
den ja oppilaiden esityksiä. KMS. Vapaa pääsy.
Pe 25.10. klo 19.00 Laulu pidentää ikää. Han-
na-Leena Haapamäen oppilaat esittävät liedejä ja 
aarioita. Kamarimusiikkisali. Vapaa pääsy.
Ke 30.10. klo 18.00 Orkesterikonsertti. Visollo-
orkesteri, johtavat Mari Kortelainen ja Tapio Tuo-
vila. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. KS. Vapaa 
pääsy.
To 31.10. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoi-
den ja oppilaiden esityksiä konservatorion kahvi-
lassa. Vapaa pääsy.
Pe 1.11. klo 18.00 Konservatorion kitaristit. 
Patrick Venan oppilaat. KMS. Vapaa pääsy.
La 2.11. klo 15.00 J. S. Bach: Johannes-passio. 
Ohjaus: Erik Söderblom, Kamarikuoro Audite, 
Suomalainen Barokkiorkesteri, Suomen Kansal-
lisoopperan solisteja, joht. Jani Sivén. Sellosali, 
Espoo. (Pääsyliput Sellosali).
Ma 4.11. klo 18.00 Viulut ja violat villeinä. Sari 
Aallon oppilaat. KMS. Vapaa pääsy.
To 7.11. klo 19.00 Liederkreisit 1. Helsingin Kon-
servatorion laulajat ja pianistit esittävät liedtaiteen 
helmiä, ohj. op. Heikki Pellinen. KS. Vapaa pääsy.
Pe 8.11. klo 18.00 Elämän myrskyjä, opettaja-
konsertti. Duo Rapeli: Anna Linjama ja Eeva Ra-
peli, piano (nelikätisesti). W. A. Mozart: Sonaat-
ti F KV 497, Claude Debussy: Petite suite, Franz 
Schubert: Duo op. posth. 144 D 947 “Lebensstur-
me”. KS. 10/5 € (huom. alkamisaika, ei väliaikaa)

Kun Helsingin Konservatorio syksyllä 
1999 muutti keskustasta Ruoholahteen, 
pidettiin itsestään selvänä, että oppilai-
tos jatkaa Taiteiden yön konserttiperin-

nettä. Tuolloin uudet tilat tarjosivat sekä haastetta 
että totuttelua uusiin olosuhteisiin. Pelättiin, että 
yleisö, joka helposti löysi konsertit keskustassa, 
ei ehkä tavoittaisi niitä Ruoholahdessa. Mutta pel-
ko osoittautui turhaksi. Jokaisena vuonna yleisöä 
on riittänyt, ja Ruoholahdentorilta on helppo ohi 
kulkijoidenkin poiketa aulaan konsertteja kuunte-
lemaan. 

Tämänkertainen tapahtuma ”Konsan konstit - Tai-
Teemme tähtihetkiä” konservatorion aulassa ja 
kamarimusiikkisalissa tarjosi jälleen musiikkia 

moneen makuun. Soitto soi ja laulu raikui, kun 
sekä oppilaat että opettajat ilahduttivat runsas-
ta konserttiyleisöä ja tällä kertaa ohjelmassa oli 
myös tanssia. 

Ohjelma oli laulupainotteinen sisältäen kuorolau-
lua, ooppera-aarioita, runoa ja musiikkia, liediä 
ja herrakvartettien iloista irrottelua. Musisoinnin 
lomassa lavalla nähtiin flamencoesityksiä. Illan 
tummuessa tunnelma konservatorion aularavinto-
lassa vain tiivistyi, ja lopuksi yleisö pääsi pyöräh-
telemään loistavan GB Sensationals -orkesterin 
(Grass Bay = Ruoholahti) säestyksellä. Iltaa oli-
si mielellään jatkanut pidempäänkin, mutta ensi 
vuonna on sitten uudet ”konstit” konservatoriossa.

Taiteiden yön 
konsertteja Ruoholahdessa 
jo 13 kertaa
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Jätkäsaari, Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki. Avoinna ark. 9-21, la 9-18, su 12-18. Kioski 24 h.

Kuppi laadukasta kahvia vain 0,50 €. Tule Jätkäsaaren myymälän 
3. kerroksen kodinkoneosastolle nauttimaan kuppi kahvia, ja tutustu 
samalla mahtavaan kahvikonevalikoimaan! Kahvia on tarjolla aina  
viikonloppuisin, perjantaista sunnuntaihin. Tervetuloa!

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI

Café Weekend on nyt avattu!


