Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 10/2013

Lehdessä muun muassa:
Ruoholahden Pysäköinti valmistautuu talveen s. 3 • Faktaa jo valmistuneista ja valmistuvista Jätkäsaaren kiinteistöistä s. 6-7
Paljon ohjelmaa tapahtumia-sivuilla s. 10-11

Pöllöt
tarjouspäivät

PALJON
LOISTAVIA
ETUJA
KSIA
JA TARJOU
OA!
TERVETUL

TULE JA
OSALLISTU
N
ARVONTAA

6.-9.11. keskiviikosta-lauantaihin
Tykkää, osallistu
ja voita!

www.kauppakeskusruoholahti.fi

Nro 10/2013

Itämerenkatu 21, Ruoholahti

•

Yleiset tilat AVOINNA Ark.

7-21 , la 8-18 , su 12-18 •

RUOHOLAHDEN SANOMAT

PARKKI joka päivä

6-22

Arvomme joka päivä uusien
osallistujien kesken kahden
hengen lounaspaketin9.11.asti.
www.facebook.com/KauppakeskusRuoholahti

1

E

Vuoden 2013
siistein työmaa -kilpailu
Jätkäsaaressa on ratkaistu

Pääkirjoitus

letään lokakuun loppua ja syksy
on hienoimmillaan. Vaikka Suomessa ymmärrettävästi aina haikaillaan kesän perään on syksyssäkin paljon hyvää. Raikkaan
viileä ilma, ruskan värit auringon paisteessa
ja tummuvat illat kertovat, että talvi tekee tuloaan. Syksy on välttämätön välivaihe ennen
valkeaa ja kylmää talvea. Monessa maassa tätä vuodenaikojen vaihtelua ei ole. On aina samanlaista. Meille on suotu tämäkin rikkaus.
Nauttikaamme siis siitä. Tosin on toivottava,
että lumentulolla tänä talvena olisi rajansa.
Tässä lehdessä on paljon asiaa Jätkäsaaren rakentamisprojektiin liittyen. Uusia asukkaita
muuttaa jatkuvasti valmistuviin taloihin keskelle ympärillä toimivia rakennustyömaita.
Paikoitellen voisin kuvitella, että ympäristön
keskeneräisyys saattaisi häiritä muuttavia.

Alueen logistiikkaoperaattori pyrkii kaupungin periaatteiden mukaan kuitenkin koko ajan
valvomaan, että rakentamisen haitat pysyvät
siedettävällä tasolla. Viereisessä artikkelissa kerrottu siisteyskilpailu on vain yksi keino
saavuttaa tämä päämäärä. Tilanne on väliaikainen ja korjaantuu oikeastaan hyvinkin nopeasti. Toivottavasti uusille asukkaille muutto
uuteen kotiin on sen verran positiivinen tapahtuma, että väliaikaiset häiriötekijät unohtuvat. Me muut pärjäämme kyllä.

Ahma Insinöörit oy

Länsisataman rakentamisprojektin johtaja Timo Laitinen, joka on ansiokkaasti johtanut
Jätkäsaaren rakennusprojektin toteutusta ja
tullut lukuisille asukkaille tutuksi eri tiedotustilaisuuksissa antamansa informaation kautta,
on siirtymässä Helsingin Sataman tekniseksi
johtajaksi. Kaapelitehtaan toimitusjohtaja Stuba Nikula on puolestaan siirtymässä Helsingin kulttuuritoimenjohtajaksi.
Ruoholahti ja Jätkäsaari ovat ilmeisesti olleet
hyvä paikka ponnistaa eteenpäin uralla. Lehti
kiittää kumpaakin hyvästä yhteistyöstä ja toivoo menestystä uusiin haasteisiin.
Raikasta syksyä!

Meiltä Ruoholahdesta on kaksi merkittävää
avainhenkilöä siirtymässä uusiin tehtäviin.

Peter Stormbom

Lehteen on tullut myös surullinen viesti. Ruoholahden Sanomien perustaja, pitkäaikainen
julkaisija ja päätoimittaja Jouko Liukkonen on kuollut. Jouko toimi liikemiesuransa jälkeen
tehokkaana Ruoholahti-aktiivina sekä perustamansa lehden että myös perustamansa
Jätkäsaari-seuran kautta. Jouko luopui lehden teosta vaimonsa Cessanin sairastuttua vakavasti
ja päätti siirtyä rakkaansa omaishoitajaksi. Cessan menehtyi alle vuosi sitten ja syyskuussa
Jouko siirtyi vaimonsa luokse parempaan maailmaan.
Kunnioittaen lehden perustajan muistoa esitän omaisille syvimmän osanottoni.
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Jätkäsaaren maanalaisen jätejärjestelmän keräysaseman työmaa on tänä vuonna
siisteyskilpailun voittaja.

J

ätkäsaaressa järjestettiin toista
kertaa Siistein työmaa –kilpailu.
Viime vuonna pilotoidun
kilpailun tarkoituksena on
arvioida, miten hyvin alueen
rakennustyömaat noudattavat
urakkasopimuksiin sisällytettyjä
määräyksiä työmaan siisteydestä
ja toimivuudesta.
Se, että rakennusyhtiöiltä vaaditaan tiettyjä normeja ja käyttäytymissääntöjä silloin, kun rakentaminen tapahtuu kaupunkien asuttujen osien keskellä
on Suomessa uusi ajatus. Sen toi ulkomaanmatkoiltaan Länsisataman rakennusprojektin johtaja Timo
Laitinen. Työmaiden ympärille rakennetut tummat aidat, jotka rajaavat työmaan levittäytymistä
ympäristöönsä ja antavat näkösuojan ulkopuolisille, ovat yksi osa tätä menettelyä. Työmaiden säännöt sisällytetään urakkasopimuksiin, joten ne ovat
rakennusyhtiöitä sitovia.

Siisteys vain osa 		
kilpailussa mitattavaa
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Osa-alueiden arvostelujen summa määrittää voittajan.

Ahtaus alkaa olla 			
onnistumista haittaava tekijä
Tänä vuonnakin viime vuoden tapaan kilpailun
voittaja on työmaa, joka saa toimia mahdollisimman avarassa ympäristössä. Rakennuskohteiden
lisääntyessä uusien, kapeiden kujien varsilla, alkaa tilanpuute haitata vaatimusten täyttämistä. Tämä näkyy selkeästi myös käytännössä.
Tyynenmerenkadun poikkikatujen varsilla sijaitseville kohteille on erittäin vaikeaa saada kaikkea toimintaansa mahtumaan rajatulle alueelle.
Tämän lehden kansikuvasta näkyy tilanteen arki.
Vaikeuksista huolimatta urakkasopimuksiin kirjatut vaatimukset ovat voimassa ja alueen logistiikkakoordinaattori valvoo niiden toteuttamista.
Kilpailun kolme parasta rakennuskohdetta ovat:
1. Rakennus Oy Hartela/ jäteasema
osoite: Länsisatamankatu 32
2. NCC Rakennus Oy/ Asunto Oy Marco Polo ja
Asunto Oy Helsingin Tyynimeri
osoite: Suezinkatu 8 ja Kap Horninkatu 7

Työmaan siisteys ulkopuolisten silmiin on vain
osa vaatimuksia, mutta on luonnollista, että juuri se on alueen asukkaille näkyvin osa. Kilpailun
tuloksia arvioitaessa huomioidaan myös työmaan
sijainnista aiheutuvat erikoisvaatimukset, liikenteen sille aiheuttamien haasteiden kohtaaminen
ja yhteistyökyky kaupungin virkamiesten kanssa.

3. NCC Rakennus Oy/ As. Oy. Helsingin Tyynenmerenkatu 5
osoite: Tyynenmerenkatu 5

Seuraava lehti on kaksoisnumero,
jossa yrityksillä on mahdollisuus
julkaista joulutervehdyksensä.

Vuokrataan autohallipaikka
Kaivopuistossa.
Puh. 0400 689 605.
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unsas vuosi sitten Kauppakeskuksen ulkotorille avattu Martina/Lauantai –ravintolakokonaisuus on saanut uuden ilmeen.
Martina jatkaa italialaisen ruokakulttuurin
ravintolana. Lauantain kahvila- ja kotiruokakonsepti on lokakuun alussa muuttunut meksikolaiseksi ravintola Habaneroksi.

Meksiko tuli Ruoholahteen

Ravintolapäällikkö Marjo Koski korostaa, että
kyseessä in nimenomaan meksikolainen ravintola,
ei tex-mex –paikka.
- Ruokalistalla on tunnetuimpia meksikolaisia herkkuja. Lauantain aiempia kotiruokavaihtoehtoja on nyt siirretty Martina -listalle, eli niitäkin
meiltä siis edelleen saa. Habanero on Ruoholahdessa pilotointiprojekti. Tämä tarkoittaa, että seuraamme tarkoin, miten asiakkaat ottavat uuden konseptin
vastaan ja kuuntelemme tarkalla korvalla myös asiakkaiden palautetta.

tä tehtyjä, pehmeitä tortilloja, jotka rullataan kääretortun kaltaisiksi. Täytteinä taas samat ainekset
kuin tacoissakin. Quesadillassa on kaksi tortillaa päällekkäin ja näiden väliin laitetaan perinteisten täytteiden lisäksi myös paljon juustoa. Nachot
ovat maissilastuja, sipsien näköisiä, joita syödään
dippaamalla niitä eri maukkaisiin kastikkeisiin.
- Perinteisesti meksikolainen ruoka on maustemaailmaltaan kovin rikas, mutta Habanerossa mausteiden voimakkuus pidetään suomalaisen
suuhun sopivana, Marjo lupaa.

Kaikki lisäkkeet ja salsat
tehdään paikan päällä
Marjo korostaa, että kaikki Habanerossa tarjottava on tuoretta ja omassa keittiössä tehtyä. Lisäkkeet, liha-, kana- ja kasvistäytteet sekä kaikki salsat
eli kastikkeet tehdään itse. Annokset myös kootaan
valmiiksi vasta tilauksen yhteydessä. Näin palvelu
on nopeaa, mutta annos on uunituore.

”After work” –tuokio Habanerossa

Meksikolaiset herkut perustuvat
maissi- tai vehnäjauholeipäsiin

Marjo kutsuu Ruoholahdessa työskenteleviä töiden jälkeen pieneen rentoutushetkeen meksikolaiseen tunnelmaan. Nachot meksikolaisen oluen kanssa nautittuna miellyttävässä ympäristössä
rentouttavat mukavasti hektisen työpäivän päätteeksi. Meksikolainen olut on sitä vaaleata, joka nautitaan pullon suusta limeviipaleen läpi, hän
muistuttaa.

Tacot ovat rapeita maissilettuja, tortilloja, jotka taitetaan taskun muotoon ja täytteeksi laitetaan maukkaita kastikkeita ja lihaa, kanaa tai kasviksia. Täytevaihtoehdot kaikissa meksikolaisissa annoksissa
ovat aina juuri nuo kolme: naudanliha. kana tai kasvikset. Burritot ovat tacojen kaltaisia vehnäs-

Ravintola Habanero
Kauppakeskus Ruoholahden
ulkotori
Itämerenkatu 21
020 799 4028		

Marjo Koski meksikolaisissa tunnelmissa.

Meksikolaiset herkut.
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Ruoholahden pysäköinti valmistautuu talveen

ehden viime keväänä tekemän siivousvastuujutun yhteydessä tuli
selväksi, että Ruoholahden Pysäköintiyhtiöllä oli ollut tavanmukaista
suurempi osuus selvitettäessä kiinteistöjen, kaupungin ja yhtiön omia
vastuita. Ruoholahden Pysäköinnillä on merkittävä osuus pysäköintipaikkojen tontinhaltijana siivous- ja huoltovastuista. Tosin ne usein ovat kiinteistöjen kanssa päällekkäiset.
Taneli Jokela

kaatoa ja oksien karsimista helpottaa, jos autot silloin, ennalta ilmoitettuna aikana, ovat hetkellisesti poissa. Jo nyt Harri ja Jari pyytävät huomioimaan,
että talvikaudella joka kuukauden ensimmäisenä
tiistaina huoltoyhtiö suorittaa kadunvarsipaikkojen polanteiden poistoa ja perusteellisen aurauksen kello 9.00 alkaen. Jos asiakkaat huomioivat
tämän ja antavat työlle tilaa siirtämällä autot muualle työn ajaksi, on hyöty toimista moninkertainen.

Lumi on talven suurin haaste
Viimeisen neljän talven aikana lumi on palannut Helsinkiin. Viime talvien valtavat lumimassat ovat aiheuttaneet ongelmia niin huollon hoitamiselle kuin kustannusten kurissa pitämisellekin.
Harri Palosaari kertoo, että lumen poisajon määrät ovat viime vuosina olleet kovin hankalasti ennakoitavissa vaihdellen talvesta toiseen 30 000 ja
170 000 kuution välillä.

Lumimassat aiheuttavat pysäköintipaikkojen huollolle todellisia haasteita.
Toimitusjohtaja Harri Palosaari oli - jo ennen kuin
lehti nosti asian puheenaiheeksi - tutkinut edustamansa pysäköintiyhtiön edun nimissä huoltovastuita, ja tehnyt sangen mittavan työn mm. tonttirajojen selvittämisessä. Tämä olikin ainoa tie
asian selvyyteen. Työn tekemiseen omalta osaltaan osallistui myös toimitusjohtaja Jari Böckerman Ruoholahden Kiinteistöhuollosta, joka toimii pysäköintiyhtiön huoltoyhtiönä, ja jonka
vastuulla näin on huoltotoimenpiteiden fyysinen
suoritus. Yhteistyön lopputulema oli mallikas.

Pysäköintiyhtiön toiminnassa
on asiakas noussut pääosaan
Pysäköintiyhtiön toiminta on viime aikoina muuttunut huomioimaan paremmin asiakaspalvelun
haasteet ja asiakastyytyväisyyden vaatimukset. Harri
Palosaaren toteuttama uusi toimintamalli tarjoaa aivan uudenlaisen mahdollisuuden asiakaskunnalle
saada hyvää ja laadukasta palvelua.
Palosaari nostaa suurimpana muutoksena esiin
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nettisivujen aktivoinnin ja mahdollisuuden hoitaa
asioita netin kautta tarvitsematta soittaa asiakaspalveluun. Sivut löytyvät osoitteesta www.ruoholahdenpysakointi.fi. Parkkipaikkahakemuksen voi
tehdä netissä, nykyään parkkipaikan voi myös irtisanoa netissä. Kaikki tarvittava tieto parkkialueista ja hinnastoista löytyy sivuilta. Uutuutena,
yhteistyössä huoltoyhtiön kanssa, netissä tehty vikailmoitus linkittyy nyt suoraan Kiinteistöhuollon
omille sivuille, joilta asiakas voi seurata, missä
vaiheessa vian hoitaminen on. Siis - milloin vikaviesti on luettu ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, myös milloin asia on korjattu.

Pysäköintiyhtiö pyrkii kuitenkin parhaansa mukaan yhdessä huoltoyhtiön kanssa varmistamaan,
että satanut lumi ensi tilassa aurataan pois parkkiruuduista ja mahdollisimman nopeasti myös ajetaan pois alueelta. Jari Böckerman lupaa, että lumen poisajo aloitetaan lumentulopäivän iltana kello
18.00. Jos lunta tulee viime vuosien tapaan, on sitä
väliaikaisesti kerättävä kasoihin odottamaan poiskuljetusta. Kasoja tulee syntymään mm. Jaalarannan puiston kumpaankin päähän, Messitytönkadun ja Messitytönkujan kulmaan sekä kaikkien
Ruoholahden kujien päihin. Kasat muodostavat
paikoitellen näköesteitä, jotka autoilijoiden on hyvä huomioida alueella ajaessaan.

Netistä jokainen voi myös tilata itselleen sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen, josta saa tärkeää tietoa pysäköintiyhtiön ajankohtaisista tapahtumista ja projekteista.
Jari Böckerman totesi, että huoltoyhtiö tulee myös
tiedottamaan sivuilla sellaisista toimista, joiden menestyksellinen hoitaminen edellyttää asiakkaiden
apua. Esimerkiksi parkkihallien pesua tai puiden
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Autopaikkojen jonotus
edelleen ongelma
Harri sanoo, että autopaikkaa edelleen jonottaa
noin 300 henkeä. Kokonaisuudessaan pysäköintiyhtiöllä on asiakkaita hieman vajaat 1 500. Pula autopaikoista johtuu kaavoitusmääräyksistä. Alueelle on kaavassa määritelty 0,6 autopaikkaa asuntoa
kohden. Tämä ei selvästikään riitä. Tyhjää tilaa on
Porkkalankadun ja Itämerenkadun väliin jäävässä Ruohoparkissa, mikäli sinne löytyy halukkaita. Pysäköintiyhtiön sopimus Ruohoparkin kanssa
mahdollistaa paikkaluvun merkittävänkin kasvattamisen, jos kysyntää syntyy. Muut hallit ja kadunvarsipaikat on tällä hetkellä noin 98 prosenttisesti vuokrattu.

Myös kokoustilat kuuluvat palveluun
- Kutsuimme niitä ennen kerhotiloiksi, mutta viime vuonna tehdyn perusteellisen remontin jälkeen
sanomme mieluummin kokoustilat. Näitä on kaksi osoitteessa Selkämerenkatu 10, siellä kanavan
puolella. Tilat soveltuvat kokouksiin, perhejuhliin, tiedotustilaisuuksiin jne. Hinnat ovat edulliset ja tilavarauksen tekemiseen löytyy ohje pysäköintiyhtiön nettisivujen kautta. Alueen asukkaat
ovat aika varovaisesti käyttäneet tätä palveluamme. Haluaisin rohkaista asukkaita hyödyntämään
tiloja useammin, Harri kertoo.
Talvi saa tulla. Olemme valmiit!
www.ruoholahdenpysakointi.fi
www.talonmiehet.fi/ruoholahti
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Ruoholahden Pysäköinti Oy
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Pilotointivaiheessa konseptin sisältöön pystyy
vaikuttamaan niin asiakaskunta kuin ravintolan
oma henkilökuntakin. Kun ketjuravintoloissa tietty teema on saavuttanut vakiintuneen aseman, pidetään yhteisesti sovitusta kaikissa pisteissä tiukasti
kiinni. Marjo kutsuukin ruoholahtelaisia testaamaan
Meksikon herkkuja ja antamaan palautetta, jotta
Habanero mahdollisimman tarkoin jatkossa vastaisi ruoholahtelaisten toiveita.

Pysäköintipaikat kuuluvat Ruoholahden
katukuvaan.
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

S

Syksyn tuntua ulkona
– muttei nuorisotalolla

yksyn viima puhaltaa ulkona, mutta
Nuorisotalolla lämpöä riittää. Ovet ovat
auki vanhaan tuttuun tyyliinsä. Kuluneet
kaksi kuukautta ovat pitäneet sisällänsä erilaisia tapahtumia ja puuhaa nuorisotalollamme Ruoholahdessa.

Tiistaisin talomme on auki varhaisnuorille. Tällöin
lasten kanssa puuhailevat, yhteistyössä nuorisotalomme kanssa, SDPL:n ohjaajat Milla ja Sanna.
Lisäksi yläkerrassa on Arja Karjalaisen vetämä
savikerho alkaen kello 15; muutama paikka vielä
vapaana – kysy ohjaajilta lisää.

Syyskauden ensimmäinen RuohisRock Allday -ta
pahtuma keräsi musiikista nauttivia nuoria talollem
me lauantaina 14.9. RuohisRockissa pääsimme naut
timaan kahdeksan eri bändin taidokkaasta esityksestä.
Tapahtumaan oli tullut bändejä Helsingistä sekä pääkaupunkiseudulta. Syysloman teeman mukaisesti vietimme talollamme Syysnutaa. Syysnuta oli
tarkoitettu kaikille lapsille ja nuorille ketkä ovat
hankkineet ilmaisen jäsenkortin. Ilmaisen jäsenkortin kanssa jokainen 9-18 -vuotias lapsi ja nuori
pääsee mukaan nuorisotalojemme monipuoliseen
toimintaan.

Talollamme on käynnistynyt keskiviikkoisin jär
jestettävät kisailut. Kisailu keskiviikkona kilpaillaan hyvässä yhteishengessä, lasten ja nuorten
ehdottamissa lajeissa. Torstaisin kokoonnumme
yhteen Ruutituokion tiimoilta, tuokioita pidetään
muutaman viikoin välein. Tällöin lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa talollamme tapahtuvaan toimintaan.

Kulunut kesä laitettiin pakettiin eteläisen nuorisotyöyksikön nuorisotalojen henkilökunnan ja nuortemme kanssa 28.9. Tällöin vietimme talollamme
sekä viereisellä jalkapallokentällä SummerJam -pää
tösbileitä. Tapahtumaan osallistui meidän nuorisotalon lisäksi Lauttasaaren, Punavuoren Nuorisotalo
Betanian ja Töölön nuoriso-ohjaajat sekä alueiden
nuoria. Päivään kuului tiukkoja jalkapallo otteluita, erilaisia kilpailuja, makkaranpaistoa, elokuvien
katselua ja erityisesti hauskaa yhdessäoloa!
Erilaiset toiminnot talollamme ovat myös alkaneet
normaaliin tapaansa. Maanantaisin askarteluhuoneessamme on mahdollisuus askarrella Henna-ohjaajan opastuksessa. Askartelujen teemat kumpuavat
lasten ja nuorten toiveiden pohjalta.

Perjantaipäivien aikataulut ovat muuttuneet varhaisnuortemme osalta. Talomme aukeaa varhaisnuorille aikaisemmin kuin ennen. Varhaisnuoret
ovat siis tervetulleita viettämään kanssamme sekä SDPL:n ohjaajien kanssa perjantai päiviä kello 14 lähtien.
Marraskuussa on aika syksyn ensimmäisen discon. Disco järjestetään Halloween -teemalla ja
discoilut on tarkoitettu 3-luokkalaista 6-luokkalaisiin. Myös RuohisRock Allday palaa talollemme
marraskuussa. Rock-musiikki valtaa talomme siis
23.10. Tuskin maltamme odottaa! Tervetuloa siis
Ruoholahden nuorisotalolle te kaikki ketkä nautitte musiikista.

Syysterveiset
Ruoholahden leikkipuistosta!

S

yksyn toiminta leikkipuistossa on lähtenyt käyntiin hyvin ja aika hyvät ilmatkin ovat suosineet ulkoilua, leikkejä ja pelejä. Sateita ja tuulia on
kui
tenkin odotettavissa syksyn edetessä. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä kuraleikitkin
ovat hauskoja kun vain on hyvät vaatteet. Samoin
mukavaa on pudonneiden lehtien tutkiminen ja
niiden käyttäminen askarteluissa.

tävä viikkoa ja koululaisten syyslomaa. Koululaiset
ovat myös tehneet metsä -aiheisia teoksia, joita voi
käydä ihailemassa Ruoholahden lastenkirjastossa.

Lokakuussa puistossa on vieraillut Lastentalon johtaja Seppo Rantanen, on ollut maanantaisin vauvamuskaria sekä on vietetty isovanhempi/kummi/ys-

Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa alkanutta syksyä kaikille!
Puiston ohjaajat

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Keskiviikkona 30.10. Valokuvaus (kerho klo 9.15-10.00, muut klo 10.00-11.45),
varaa aika puistosta. Kuvaajana Pertin kuva.
• Maanantaina 4.11. Isänpäiväkorttiaskartelua klo 10.30-11.30.
• Perjantaina 8.11. tarjolla Isänpäiväkahvit klo 10.30-11.30 ja iltapäivällä klo 15.00-16.00.
• Perjantaina 15.11. Tuo ja vaihda -päivä klo 10.30-11.30.
• Maanantaina 18.11. Tanssitan vauvaa klo 10.00-11.00. Muut kerrat 25.11. ja 2.12.
Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Perjantaina 22.11. Puisto on kiinni klo 9.30-11.30 ohjaajien työyhteisökokouksen vuoksi.
• Torstaina 28.11. Väläys -heijastintapahtuma n. klo 15.00 alkaen. Mukana Ronald McDonald
(oma taskulamppu mukaan)
• Perjantaina 6.12. Itsenäisyyspäivä. Hyvää itsenäisyyspäivää! Puisto on kiinni.
Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178, samoin kuin tietoa löytyy myös
puiston Internet -sivuilta.

Mukavaa syksyn jatkoa kaikille lukijoille.
Ruoholahden nuorisotalon henkilökunnan puolesta
Hanna

Ruoholahden
kappelin
kuulumisia

Tulevia tapahtumia. :
Tarkastamme edelleen talollamme kävijöiltä jäsenkortteja. Jäsenkorttihakemuksia saa taloltamme.
Kortti on ilmainen.
• 31.10. Nuorisotalo on kiinni varhaisnuorilta henkilökunnan koulutuksen vuoksi.
Talo aukeaa kello 17.30 iltanuorille.
• 1.11. Halloween Disco varharhaisnuorille kello 16-18.
• 7.11. Bilis-skabat Punavuoren nuorisotalolla. Talomme edustajat valitaan
karsintakilpailuiden kautta.
• 16.11. Ruoholahden Nuta Lauttasaaressa. Mennään yhdessä viettämään mukavaa päivää
Lauttasaaren Nuorisotalolle. Päivän ohjelma ja aikataulu tarkentuu myöhemmin; seuraa
facebookia sekä talon sisäistä mainontaa.
• 20.11. HeSeta ry vierailee talollamme kello 18.30. Heseta on Helsingin seksuaalivähemmistöjärjestö. Tilaisuuteen ovat tervetulleet myös vanhemmat.
• 23.11. RuohisRock allday alkaen kello 16.

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

S

Syysterveiset kappelilta

yksy on kynttilöiden ja villasukkien aikaa, Halloweenin ja pyhäinpäivän taikaa.
Kappelilla eletään kirkkovuoden viimeisiä pyhiä, vaikka välillä ajatus karkaa jo
edessä siintävään jouluun.
Syksy kutsuu kuitenkin pysähtymään, kääriytymään hetkeksi lämpöiseen huopaan ja vain tuijottamaan ikkunasta ulos. Elämä on taas asettunut
uomaansa ja kulkee omalla painollaan. Ihan vielä ei joulu ole ovella, vaan hetken saa vain olla ja
hengittää. Sisään, ulos ja taas sisään. Tuntea kuinka ilma virtaa ja olla läsnä itsessään.
Syksy kutsuu muistelemaan menneitä läheisiämme ja ehkä viemään kynttilän haudalle. Suomaan
ajatuksen rakkaitaan kohti ja nostamaan katseensa
taivaalle. Ihastelemaan Hietaniemeä satojen kynttilöiden valossa ja tuntemaan syksyn tuoksun nenässämme.
Syksy kutsuu meitä myös Jumalan luokse. Jos-
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Lokakuussa on myös valmistunut viimein pienten aitauksen parannuskorjaus ja on päästy nauttimaan uudesta aitauksesta välineineen. Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen
muista tapahtumista ja toimijoista.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

kus hiljaisuudessa rukoillen, toisinaan mennen
ja touhuten. Kappeli on syksyllä täynnä elämää.
Kerhoja, piirejä, kahveja ja messuja. Joka kuun
ensimmäinen tiistai klo 13 myös musiikkia. Marraskuun ensimmäinen päivä diakoni Leena Engström johdattaa halukkaita retkelle Talvipuutarhaan luonnon ihmeitä katsomaan.
Syksy on myös aikaa tehdä hyvää. Yksi tapa on
osallistua joulupuukeräykseen, jossa annat hyvän
joulun vähävaraiselle lapselle. Lasten lahjatoiveet
löydät ensimmäisenä adventtina 1.12 Vanhasta
kirkosta ja Tuomiokirkosta. Lahjapaketit toimitetaan kirkkoherranvirastoon 13.12 mennessä.
Ensimmäisen adventin 1.12 messun jälkeen kappelilla on tuttuun tapaan messulounas ja sen jälkeen jouluista tekemistä. Ajankohtaisimman infon
löydät nettisivuiltamme tai ikkunoistamme. Tervetuloa mukaan!
Susan Louhema, nuorisotyönohjaaja

Nro 10/2013

Suoraveloitus poistuu

S

- laskuttaja kertoo korvaavat vaihtoehdot

uoraveloitus päättyy Suomessa viimeistään 31.1.2014. Sen tilalla jatkavat e-lasku, suoramaksu ja muut laskutustavat,
joita moni laskuttaja ja asiakas on jo siirtynyt käyttämään. Laskuttajat kertovat kirjeitse sinulle suoraveloituksen korvaavista vaihtoehdoista. Tutustu huolellisesti laskuttajan lähettämiin
kirjeisiin.

MEILTÄ TEILLE...
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.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY

Osa laskuttajista muuttaa automaattisesti suoraveloituksen e-laskuksi tai suoramaksuksi. Tämä
muutos ei vaadi sinulta toimenpiteitä. Ne laskuttajat, jotka eivät muuta suoraveloituksia e-laskuiksi
tai suoramaksuiksi, lähettävät jatkossa sinulle paperilaskun. Voit maksaa laskun edelleen verkkopankissa, laskunmaksuautomaatilla, maksupalvelussa tai konttorissa.

Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

09 659 771
teekkarienautokoulu@welho.com

Suoramaksu on tarkoitettu laskunmaksajalle, joka
ei käytä verkkopankkia. Osa laskuttajista muuttaa automaattisesti suoraveloituksen e-laskuksi
tai suoramaksuksi. Tämä automaattinen muutos ei
vaadi sinulta toimenpiteitä.
Suoramaksua käytettäessä laskuttaja lähettää ilmoituksen laskusta postitse ja pankki veloittaa
laskun tililtä eräpäivänä. Käytännössä suoramaksu toimii lähes samoin kuin aiemmin käytetty
suoraveloitus. Muutos uuteen palveluun tehdään
automaattisesti ja maksaminen jatkuu samalta tililtä kuin aiemminkin.
E-lasku on joustava tapa hoitaa maksut, kun käytät verkkopankkia. Kun laskuttaja on muuttanut
suoraveloituksen e-laskuksi, saat laskut kätevästi verkkopankkiisi. Laskut menevät automaattisesti maksuun ilman erillistä kuittausta. Verkkopankkiin saapuneeseen e-laskuun voit halutessasi
muuttaa maksun eräpäivää, summaa tai maksutiliä. Jos haluat, saat saapuneesta e-laskusta ilmoituksen sähköpostiisi.

Nro 10/2013

Nordean Palvelukonttori Lauttasaaren Gyldenintiellä ja konttorinjohtaja Vappu Säynätkari.
Kun suoraveloitus päättyy ja saat paperilaskun.
Laskuttajayritykset, jotka eivät siirrä suoraveloituksia automaattisesti e-laskuksi ja suoramaksuksi, toimittavat laskun muulla tavalla, esimerkiksi
postitse paperilaskuna. Suoraveloituksesi päättyy
kuitenkin viimeistään 31.1.2014. Voit edelleen
maksaa paperilaskun verkkopankissa, laskunmaksuautomaatilla, maksupalvelussa tai konttorissa.
Lisätietoja tulevista muutoksista saat nordea.fi/
suoraveloitus, konttoreistamme tai soittamalla
Nordea Asiakaspalveluun 0200 3000 (pvm/mpm)
joka päivä ympäri vuorokauden.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Rakenteilla oleva Hietasaaren alue Jätkäsaaressa toukokuun 2013 lopussa. Kuvassa oikealla alhaalla näkyy Hyväntoivonpuiston alle tuleva kalliotilan ajoyhteys.

Suomen Ilmakuva Oy

Asukaspaketista tietoa
uusille jätkäsaarelaisille

J

ätkäsaareen on valmistunut
vuoden vaihteeseen mennessä
yhteensä 1 270 uutta asuntoa.
Jokaiseen Jätkäsaareen valmistuvaan asuntoon jaetaan Helsingin kaupungin tuottama infokuori. Se sisältää asukastietopaketin,
esitteitä sekä Hannu Mäkelän
kirjoittaman Hyvä jätkä -kirjan.
Asukastietopaketissa kerrotaan mm. alueen rakentamisen aikatauluista, liikenneyhteyksistä ja

tulevista palveluista. Lisäksi tietopaketti sisältää
hyödyllisiä nettiosoitteita ja yhteystietoja. Asukastietopakettia päivitetään parin kuukauden välein. Tietopaketti ja sen ruotsinkielinen käännös
löytyvät myös verkosta. www.jatkasaari .info >
Esitteet ja julkaisut
Mäkelän kirja valottaa uusille jätkäsaarelaisille
asuinalueensa vaiherikasta historiaa. Hyvä jätkä
on fiktiivinen kertomus helsinkiläispojasta, joka
asuu Busholmenilla eli nykyisellä Jätkäsaarella.
Tarinan tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alun
Helsinkiin. Nykyisen täyttömään alle jääneiden
saarien - Jätkäsaaren, Hietasaaren ja Saukon - tarina kerrotaan kirjassa myös valokuvien ja historiallisten faktojen kautta. Hyvä jätkä -kirjaa voi lainata kirjastoista.

Jätkäsaareen valmistuneet ja
tänä vuonna valmistuvat asunnot
Kohteen hallinta- ja rahoitusmuoto

Asuntojen lukumäärä

Valtion tukemat vuokra-asunnot		
135
Opiskelija-asunnot		449
Vapaarahoitteiset omistus- ja vuokra-asunnot
224
Asumisoikeusasunnot		119
Hitas-asunnot		343
Yhteensä		1270

Suomen Ilmakuva Oy

Jätkäsaaren ja Kalasataman ilta oli menestys
Helsingin kaupunki järjesti keskiviikkona 9.10.
Uutta Helsinkiä -näyttelyyn liittyvän Jätkäsaaren ja Kalasataman infoillan näyttelytila Laiturilla
Kampissa. Illan aikana kerrottiin alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Kävijöitä tilaisuudessa oli kaikkiaan noin 70. Noin kolmasosa kävijöistä oli Jätkäsaaren uusia asukkaita. Yleisö oli
erittäin aktiivista. Kysymykset kohdistuivat mm.
tuleviin palveluihin. Rionkadun holtiton pysäköinti herätti myös runsaasti keskustelua.

Hietasaaren alue rakenteilla,
idästä länteen kuvattuna.
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Tilaisuudessa esiintyivät Jätkäsaaren kaavoituksesta vastaava projektipäällikkö Matti Kaijansinkko ja talous- ja suunnittelukeskuksen projekti-insinööri Laura Schrey.
Kalasataman projektista esityksen piti kaupun-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

kisuunnitteluviraston projektipäällikkö Tuomas
Hakala, ja kysymyksiin oli vastaamassa talousja suunnittelukeskuksen projektinjohtaja Hannu
Asikainen. Paikalla oli muitakin asiantuntijoita
kaupungin eri virastoista. Esitykset ovat ladattavissa osoitteessa http://laituri.hel.fi/uutta-helsinkia
Uutta Helsinkiä -näyttely, jossa esitellään Helsinkiin rakennettavia uusia asuinalueita, on avoinna
11.12.2013 asti. Jätkäsaaren ja Kalasataman lisäksi näyttelyssä on esillä Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi, Honkasuo, Viikki, Myllypuroja
Alppikylä.
Laura Schrey, projekti-insinööri
Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki

Nro 10/2013

Kiinteistöjen
suunnitellut valmistumiset
Jätkäsaaren alue on kaavoitettu valmiiksi
Hyvän toivon puiston pohjoispuolen ja
Saukonpaaden osalta. Tälle alueelle on
myös valmiina rakennussuunnitelma.
Helsingin talous- ja
suunnittelukeskus
julkaisee oheisen
päivitetyn kartan,
jossa kuvataan
kiinteistöjen
suunnitellut
valmistumisajat.
On hyvä huomata,
että monet kohteista ovat
jo valmistuneet ja niihin on
muuttanut koko joukko uusia
ruoholahtelaisia / jätkäsaarelaisia.
Rakenteilla olevien kiinteistöjen osalta
valmistumisajankohdat perustuvat
tämän hetken tietoon ja ne voivat
eri syistä vielä muuttua.

Nro 10/2013
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Eläviä mainoksia
Ruoholahdessa

®

Vitamiini- ja hivenainemittaus ti 29.10.2013.
30 min. 50 euroa. Varaa aika 010 322 9495 tai myymälästä.

onet ohikulkijat ovat saattaneet
kiinnittää huomiota erikoiseen
kampanjaan Itämerenkadun varrella. Kyse on Jehovan todistajien uudenlaisesta tavasta tiedot
taa. Pari hyvin pukeutunutta henkilöä seisoo
liikuteltavan esittelytelineen vieressä ja ovat valmiina vastaamaan ihmisten kysymyksiin.

Bee Venom
Luonnon oma botox
Nyt Suomessa
Huippuuutuus!

Ruoholahden esittelypiste on ollut käytössä syyskuun alusta lähtien ja siinä on päivystys keskiviikkoisin ja lauantaisin. Toimintaa pyöritetään 36
vapaaehtoisen voimin. Kampanjaa jatketaan tänä
syksynä niin kauan kuin sää sallii ja sitä jatketaan
heti keväällä. Projekti on alunperin käynnistetty
marraskuussa 2011 Manhattanilla New Yorkissa.
Siellä saadun hyvän vastaanoton myötä toimintaa
on laajennettu suuriin kaupunkeihin ympäri maailman.

Bee
Venom

D-vitamiini
h
50 g
100 kaps. 13,90
h
125 g
100 kaps. 19,90

Voide 50 ml

44,90

Seerumi 30 ml

44,90

Kaupan päälle 50 hg 30 kaps.
matkapakkaus (arvo 7,90)

Maailman
myydyin probiootti
Saccharomyces
Boulardii
250 mg
60 kaps.
24,90

Kaupan päälle 30 kaps.
matkapakkaus (arvo 16,90)

Luontaistuntija Ruoholahti

Hyvinvointihoitola Vaaleanpunaisia unelmia
• Kotimaista suolahuonehoitoa sekä hauskaa kalapedikyyriä.

www.suolahippu.fi
Ajanvaraus: Minna Nyman puh. 050 544 6972 tai lähetä viesti info@suolahippu.fi
• Ayurvedinen pää- ja kasvohieronta, ravintoneuvonta. www.tosiruoka.fi
Ajanvaraus: Nina Westerback, puh. 045 253 6936 tai lähetä viesti nina@tosiruoka.fi
• Peter Hess äänimaljahieronta, Kristallihoito, Reiki-hoito. www.vakir.fi
Ajanvaraus: Virpi Kelkka puh. 040 587 7073 tai hoitolavakir@gmail.com

- Me emme halua tuputtaa sanomaamme eikä ohikulkijoita pysäytellä. Mutta olemme aina valmiita keskustelemaan. Esittelykärryssä olevaa raamatullista kirjallisuutta voi ottaa mukaansa ja se on
täysin ilmaista, kertoo Michael Sikl, joka toimii
projektin koordinaattorina.

• Ripsienpidennykset

Ajanvaraus: Eevi Rousio puh. 044 971 7991 tai lähetä viesti eevi.rousio@gmail.com

Vaikka todistajat ovatkin innostuneita uudesta tiedotustavasta, he eivät kuitenkaan aio luopua perinteisestä ovelta-ovelle kulkemisesta.

• Vyöhyketerapia, Metamorfinen-terapiahoito, Intialaiset Ayurveda-hierontahoidot

Ajanvaraus: Jaana Rajahalme puh. 044 999 8080 tai lähetä viesti jaanarjhlm@gmail.com

• Hermoratahieronta, Kokokehon vyöhyketerapia, Intialainen ylävartalohieronta,
Intialainen käsi- ja jalkahieronta, Intialainen päähieronta.

Michael Sikl ja Janet Manner jaksavat
hymyillä esittelypisteen vieressä lokakuisesta
säästä huolimatta.
opettamiseen. Paikalle on tulossa lähes 700 henkilöä.
- Emme opeta omia ajatuksiamme vaan haluamme pitäytyä siinä mitä Raamattu opettaa, Sikl kertoo konventin tavoitteesta.

Ajanvaraus: Tuula Pöysti puh. 050 372 1711 tai lähetä viesti eirenen.huone@gmail.com
• Urheiluhieronta
Ajanvaraus: Outi Sallinen puh. 044 316 1117 tai lähetä viesti outi.kosketus@gmail.com
• Homeopatia, energiahoito ja keho-mieli terapia. www.camellian.fi
Ajanvaraus: Liisa Ahopalo, puh. 044 344 5516 tai lähetä viesti liisa.ahopalo@camelian.fi
• Osteopatia. www.osteopaatti-susanna.fi
Ajanvaraus: Susanna Manninen, puh. 050 362 5922 tai lähetä viesti
info@osteopaatti-susanna.fi

Kalevankatu 55 www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi
Nordea Pankki Suomi Oyj

Lokakuussa Ruoholahden esittelypisteessä voi saa
da myös kutsun pääkaupunkiseudun konventtiin. Se
pidetään 9. ja 10. marraskuuta Jehovan todistajien omassa konventtisalissa Hämeenlinnassa. Tilaisuuden teema on: Jumalan sana on hyödyllinen

Vahvat ja
puhtaat D-vitamiinit

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

Ohikulkijat ovat suhtautuneet myönteisesti esitte
lypisteeseen. Monet ohikulkijat pysähtyvät ottamaan mukaansa jonkin julkaisun ja jotkut jäävät
myös juttelemaan.

- Kyse on toiminnan laajentamisesta. Kadun kulmalla oleva esittelypiste antaa mahdollisuuden
niillekin ihmisille joita on vaikea tavata kotoa.
Lisäksi ihmiset ilmaisevat ajatuksiaan paremmin tämänkaltaisissa kohtaamisissa, Sikl sanoo ja
myöntää että aluksi hieman jännitti seisoa kadun
varressa, mutta sittemmin esillä olemiseen on tottunut.

Puhdas + Caps

Vakuutuksia joka lähtöön
Nordean ja Ifin uuden yhteistyön ansiosta voimme jatkossa
tarjota sinulle pankki- palveluiden lisäksi myös entistä kattavampia vakuutuspalveluita. Tutustu kattaviin vahinko- ja henkilövakuutuksiimme osoitteessa nordea.fi/vakuutukset ja
vakuuta se, mikä sinulle on tärkeää.
Vakuutukset myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy tai Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, joiden
asiamiehenä Nordea Pankki Suomi Oyj toimii.

Teemme sen mahdolliseksi

Helsinki-Lauttasaari
Melkonkatu 28 C
0200 3000
nordea.fi
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Uusi lämminhenkinen

Café Rixi

Konditoria-kahvila Café Rixi
Metroasemaa vastapäätä. Meiltä vankalla
ammattitaidolla paikan päällä valmistettuja:
• tuoreita, maukkaita
leivonnaisia
• täytettyjä sämpylöitä

• salaatit oman
valinnan mukaan
• erikoiskahvia

Nauti paikan päällä tai ota mukaan.
Valmistamme myös suurempia tilauksia toiveittesi mukaan.
AVAJAISTARJOUKSENA:
Leivoksen tai sämpylän nauttijalle lokakuun ajan kahvi ilmaiseksi!

...huippuluokan

Rodenstockin
huippuluokan
monitehojen
ostajalle...

Ergo-työlasit
puoleen hintaan!

Tarjous voimassa vuoden 2013 loppuun.

Fenno Optiikka Ruoholahti
Kauppakeskus Ruoholahti
Puh. 09 6855 0800

LUOTETTAVA, LAADUKAS, KOTIMAINEN.
fennooptiikka.ﬁ • linssiklinikka.ﬁ

Itämerenkatu 16 • Puh. 09 4289 2788 • Av. ma-pe 05-16

Tarjoukset
voimassa
31.10. asti

ASIA ON IHAN BURRITO
STADISSA ON UUSI MEKSIKOLAINEN
TÄLLÄ ILMOITUKSELLA NAUTIT HABANERON LISTALTA
KAKSI ANNOSTA YHDEN HINNALLA. TARJOAMME HALVEMMAN.
TARJOUS VOIMASSA JOKA PÄIVÄ KLO: 14.00 JÄLKEEN 31.12.2013 ASTI.

ITÄMERENKATU 21
00180 HELSINKI
P. 020799 4028

Nro 10/2013

RUOHOLAHDEN SANOMAT

9

K

Vaaleanpunaisia unelmia
olmisen vuotta sitten lehti kirjoitti Eerikinkadun loppupäässä sijaitsevasta Suolahippu-hoitolasta, jossa suolahuonehoitojen
lisäksi saattoi myös saada kalojen tekemän jalkahoidon.

kellon kumahdukset. Maljojen kuminan jatkuessa tasaisena ja monotonisena, alkoi mieli yhä enenevässä määrin rauhoittua ja henkinen matkailu
loppui. Tuli hyvin rauhallinen olo. Hoidon loputtua olo oli kuin vasta heränneellä, vaikka uneen ei
maljojen kumistessa kuitenkaan päässyt.

Yrittäjä Minna Nyman otti vähän aikaa sitten yhteyttä kertoakseen, että hän on pakannut suolahuoneen ja kalat ja muuttanut Kalevankadun ja
Hietalahdenkadun kulmaan, vaaleanpunaisen talon katutasoon. Suuriin ja avariin tiloihin Minna
on saanut mukaan kahdeksan muuta hyvinvoinnin
ja kauneuden ammattilaista ja on perustettu uusi
Hyvinvointihoitola Vaaleanpunaisia Unelmia.

Kokemus oli erittäin mielenkiintoinen. Toimivana
elementtinä olivat etupäässä äänet, niiden aiheuttaman värinän vaikutusta elimistöön on vaikeampi fyysisesti tuntea. Useat saksalaiset tutkimukset
todistavat kuitenkin, että värähtelylläkin on oma
vaikutuksensa sisäisen rauhan löytymisessä.
Vaaleanpunaisia unelmia on pullollaan hyvää oloa
Tämän lehden sivulla 8 on ilmoituksessa kerrottu, mitä kaikkia hoitoja talo tarjoaa. Sieltä näkee myös osaajat yhteystietoineen. Lisää hyvinvoinnin tavaratalosta voi lukea netistä osoitteesta
www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi

Toimittaja päätti lähteä tutustumaan paikkaan ja
tapasi Minnan lisäksi myös Virpi Kelkan. Oli
päätetty, että kokeillaan tarjolla olevista ihanuuksista Peter Hess -äänimaljahierontaa, jonka harvoja taitajia Virpi Suomessa on. Keski-Euroopassa
ja varsinkin Saksassa hoito on yleinen ja suosittu.

Toimittaja poistui rentona hoitolasta. Kävi kuitenkin pois lähtiessään moikkaamassa jalkahoitokaloja. Hyvin näyttivät voivan.

Äänimaljahieronta merkillistä,
mutta todistetusti toimivaa
Virpi kertoi Peter Hessin kehittäneen äänimal
jahieronnan tarkoituksenaan auttaa ihmisiä löytämään sisäinen rauhansa, joka nykyisessä kiireisessä
maailmassa usein on kadoksissa. Tavoitteena on syvärentoutuminen ja oman elinvoiman aktivoiminen.
Hoito tehdään mukavassa asennossa, usein istuen, mahdollista on myös käydä makuulle, jos se
tuntuu luonnolliselta. Fyysistä kosketusta ei hoidon aikana tapahdu. Virpi kumauttelee erikokoisia, erikoisvalmisteisia äänimaljoja pehmeällä vasaralla aiheuttaen monotonisen, värähtelevän ja
pitkään soivan äänen. Hoito kestää 45 minuuttia,
jonka aikana ”äänimaljan sointu koskettaa syvintä olemusta saaden sielumme hellästi värähtelemään”, kuten Virpi vakuuttaa.
Toimittajalle tuli hoidon alussa selvä takautuman oloinen siirtymä kahteenkin eri miellyttävään,
muistissa olevaan kokemusperäiseen paikkaan. Yksi maljan kumina sai mielen siirtymään Thaimaan

Tue oman alueesi yrittäjää!

JS
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Tervetuloa
Valon Juhlaan
Lauantaina 16.11.2013
klo 17.00
Ravintola Poijun
terassille, Jaalaranta 5.
Tilaisuudessa puhuu
Arto Apajalahti.
Sytytämme perinteisesti jouluvalot syksyn pimeyteen, jonka
jälkeen tilaisuus jatkuu pikkujoulun merkeissä ravintola Poijussa.
Toiveena on, että illalliskortit
ostetaan etukäteen ravintola
Poijusta, hinta 15 euroa,
sisältää ruuan ja ruokajuoman.
TERVETULOA!

Virpi Kelkka ja äänimaljat.
pohjoisosiin, jossa kerran sain käydä buddhalaisessa temppelissä. Siellä äänet olivat tismalleen
Virpin maljojen kaltaisia.
Toinen siirtymä toisen maljan äänestä tapahtui
Turkuun, Kellonsoittajankadulle mummin ja ukin
luokse, jossa yöpyessä mieleen ovat jääneet seinä-

Hyvinvointihoitola Vaaleanpunaisia Unelmia
Kalevankatu 55
www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi

Ruoholahden palveluhakemisto

Jätkäsaari seura-JS ry:n hallitus
www.kaupunginosat.net/
jatkasaari

Tue oman alueesi yrittäjää!

Apteekit
Kauneushoitolat		
Pysäköintipaikat					
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46
09 2358 5300
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351
www.ruoholahdenpysakointi.fi
010 228 6016
Kauppakeskukset
• Ruoholahden Apteekki,		 • Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
Rakennusliikkeet
09 3417 0707
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 9410
• Lemminkäinen Talo Oy, Salmisaarenaukio 2
020 715 002
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
Autokoulut
Rautakaupat
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
• Teekkarien Autokoulu, Abrahaminkatu 13
09 659 771
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Messitytönkatu 10
050 300 9980
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Autopesulat
Kiinteistövälittäjät
Ravintolat
• CarBoys autopesula, Ruoholahden S-marketin 		
• Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy LKV, 		 • Café Tanja, Tyynenmerenkatu 1
040 562 4407
parkkihalli -2.krs
045 267 3979
Itämerenkatu 21
010 255 6033
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1
09 694 0078
Autorengasliikkeet
Kioskit
• Dylan Milk, Porkkalankatu 5
www.dylan.fi
• CarBoys autokorjaamo ja rengashotelli, 		 • R-kioski, Selkämerenkatu 7
09 685 6323
• Habanero, Itämerenkatu 21
020 799 4028
Hernematalankatu 3
040 705 3200
Kodintekniikkaliikkeet		
• Martina, Itämerenkatu 21
020 799 4028
Elintarvikeliikkeet
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8
09 694 4577
• Ravintola Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
• Alepa Ruoholahti, Ruoholahdenkatu 23
010 766 9940
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11 0600 55 24 24 (maks)
• Subway Ruoholahti, 		
• Hietalahden Kauppahalli, Hietalahden tori
Konserttisalit
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
• K-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23
01503 82800
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
09 7268 1210
Kukkakaupat		
Sairaalat
ja
hoitolaitokset
• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5,
020 734 5640
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
• S-market Ruoholahti, Itämerentori 2
010 766 1300
• Diacor Terveyspalvelut Oy, Porkkalankatu 22
09 775 088
Kulttuurikeskukset
•
Docrates
Syöpäsairaala,
Saukonpaadenranta
2
010
773 2000
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Satamapalvelut
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
09 586 5861
Kuntosalit
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21
09 4153 3530
Terveyskaupat
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
09 6171
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Luontaistuntija Ruoholahti, 		
Graafinen suunnittelu
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
Kauppakeskus, 1. krs
010 322 9495
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
09 693 1006
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9
09 18 041
Tilitoimistot		
		
matkavaraukset
0600
15
700
(maks)
Hammaslääkärit
Ompelimot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400
Oppilaitokset
Urheilutarvikkeet
Hyvinvointihoidot
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 010 271 7800 (maks)
• Hyvinvointihoitola Vaaleanpunaisia Unelmia, 		 • Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Kalevankatu 55
www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi
Optikkoliikkeet
Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että
Isännöintitoimistot
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
numeroon soittaminen on maksullista.
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		 Pankkipalvelut
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Parturit - kampaamot
Kahvilat		
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 694 5418
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
• Café Rixi, Itämerenkatu 16
09 4289 2788
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI
www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1
Merikaapelihalli
Sexhibition 1.–2.11.
Slush 13.–14.11.
Martin markkinat 23.–24.11.
Scooter 30.11.
RED XMAS Party 4.–5.12.

C-rappu, 2. krs
Kaapelin vuokralaisten Marrastori 23.–24.11.

Puristamo
Masters of Saimaa 16.–30.10.

Valssaamo
Boyden 25 vuotta Suomessa 17.–29.10.

Pannuhalli
Hurjaruuth: Talvisirkus Kosmos
7.11.–6.1.2014

Turbiinisali
Stella Polaris: Improvisoitu näytelmä
30.10.–16.11.

Suomen valokuvataiteen museossa tapahtuu
Surrealismia ja silmänlumetta 1900-luvun alun valokuvakorteissa -näyttely 15.12. saakka.

N

äyttelyn lähes 500 valokuvapostikortissa yllättää kuvaideoiden rikkaus, taiteellisesti korkea laatu ja valokuvan lumovoima.
Kortit ovat surrealististen fantasioiden, salaperäisten unelmien, roolileikkien, näyttävien diivojen
ja ironian temmellyskenttää. Niiden kautta katsojalle avautuu kiehtova näkymä 1900-luvun alun teollisen valokuvan unohdettuun kultakauteen ja modernin valokuvataiteen varhaishistoriaan.

Suunnittele vuoden 2013
fantasia-kortti
Suomen valokuvataiteen museo ja Paletti Oy järjestävät yhdessä fantasiakortin suunnittelukilpailun. Kilpailussa on viisi teemaa: Liike, leike, lempi, leikki ja lumo. Samat teemat löytyvät myös
Surrealismia ja silmänlumetta -näyttelystä. Kilpailuaika: 17.8.–29.11.2013 (viimeinen postileima). Kilpailu on avoin kaikenikäisille ja voit
osallistua 1–2 ehdotuksella. Kilpailuun voi osallistua käyttämällä Paletti Oy:n painattamia valmiita postikorttipohjia tai käyttää muuta A6-kokoista pohjaa. Tyhjiä korttipohjia on saatavilla
Valokuvataiteen museossa. Lisätietoa kilpailusta:
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Näyttelyssä voit myös kuvata itsesi tintamareskikurkistuskuvassa omalla älypuhelimellasi tai kamerallasi!
Kuraattorikierrokset Surrealismia ja silmänlumetta -näyttelyn on kuratoinut taiteen tutkija, dosentti Harri Kalha. Näyttelyyn liittyy Kalhan kirjoittama kirja Ihme ja kumma. Surrealismia ja
silmänlumetta 1900-luvun alun postikorttitaiteessa (WSOY 2012). Harri Kalha esittelee näyttelyn keskiviikkona 13.11. ja 4.12. kello 18-19. Museolipulla.

Suomen valokuvataiteen museo
Näyttelyt ovat avoinna ti-su 11-18, ke 11-20.
Liput: 8/6 €, alle 18-vuotiaat ja Prosessin näyttelyt vapaa pääsy. Näyttelyinfo 09 6866 3621.
Opastusten ja työpajojen varaukset: Satu Louhensalo-Sormunen, puh. 09 686 6360, ti-pe klo 9-12
tai satu.louhensalo-sormunen@fmp.fi.
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G,
00180 Helsinki
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Yleisöopastukset sunnuntaisin kello 13. Keskusteluopas paikalla näyttelyissä sunnuntaisin kello 1415. Aamupäiväopastus näyttelyihin keskiviikkoisin klo 11.15-11.45. Museon pääsymaksu.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Work 17.–26.10.
Neljän tarinan vuori 17.–26.10.
Personal Symphonic Moment 7.–19.11.
NOIR? 29.11.–14.12.

Suomen valokuvataiteen museo
Surrealismia ja silmänlumetta 17.8.–15.12.

Teatterimuseo
Näyttelijän kengissä 22.8.–1.6.2014

Jukka Male Museo
Ilkka Saastamoinen 11.10.–4.1.2014

stoa mariapassio
Marja Paasio 2.9.–29.11.

Galleria Aapeli
Kun maa JÄÄTYY 29.10.–15.11.

Helsinki Capital Partners
Temppeli 18.9.–29.1.2014

Talvisirkus Kosmos tuo maailmankaikkeuden Kaapelitehtaalle

T

sialaa. Kansainvälisen huipputason sirkustaiteilijat tulevat Kolumbiasta, Ruotsista ja Suomesta.

Talvisirkus Kosmoksen on käsikirjoittanut kosmologi Syksy Räsänen yhdessä esityksen ohjaajan, sveitsiläisen Davide Giovanzanan kanssa. Koko perheen sirkusesitys zoomaa galaksien
valtavasta mittakaavasta aina alkeishiukkasiin asti.
Esityksessä tyttö ja tieteilijä matkaavat nykypäivästä alkuräjähdykseen, kaikkiaan 14 miljardia vuotta
kahdessa tunnissa. Taipaleella kohdataan Talvisirkuksen legendaarisen Sian lisäksi muun muassa
galaksien karnevaali sekä hiukkaskiihdytin porttina menneisyyteen. Tiedettä ja taidetta yhdistävään Talvisirkukseen säveltää musiikin äänivelho
Tommi Lindell, puvut ovat Kirsi Mannisen kä-

Kosmologinen keskusteluilta 28.11. kello 18 alka
van näytöksen jälkeen (esityksen kesto n. 2 h,
keskustelu alkaa noin kello 20).

änä vuonna Tanssiteatteri Hurjaruuthin Talvisirkuksen teemana on – ei enempää eikä
vähempää kuin – maailmankaikkeus. Talvisirkus Kosmos saa ensi-iltansa Kaapelitehtaan
Pannuhallissa 7.11.2013.

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi
Ke 30.10. klo 18.00 Orkesterikonsertti. Visolloorkesteri, lastenorkesteri Elohopea ja valmennusorkesteri Valonsäde, johtavat Mari Kortelainen ja
Tapio Tuovila. Gabriel Fauré: Pavane, John Kander: New York, New York, Edvard Grieg: Viimeinen kevät, Johann Strauss: Radetzky-marssi, J.
Ollaranta: Hiirilaulu ym. Konserttisali, vapaa pääsy.
To 31.10. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä konservatorion kahvilassa. Vapaa pääsy.
Pe 1.11. klo 18.00 Konservatorion kitaristit. Patrick Venan oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa
pääsy.
La 2.11. klo 15.00 J. S. Bach: Johannes-passio
Ohjaus: Erik Söderblom, Kamarikuoro Audite,
Suomalainen Barokkiorkesteri, Suomen Kansallisoopperan solisteja, joht. Jani Sivén. Sellosali,
Espoo.(Pääsyliput Sellosali).
Ma 4.11. klo 18.00 Viulut ja violat villeinä. Sari
Aallon oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.

Nro 10/2013

Ti 5.11. klo 19.00 Wanhaa musiikkia. Helsingin
Konservatorion opiskelijat. Roihuvuoren kirkko.
To 7.11. klo 19.00 Liederkreisit 1. Helsingin Konservatorion laulajat ja pianistit esittävät liedtaiteen
helmiä, ohj. op. Heikki Pellinen. Konserttisali, vapaa pääsy.
Pe 8.11. klo 18.00 Elämän myrskyjä, opettajakonsertti. Duo Rapeli: Anna Linjama ja Eeva Rapeli, piano (nelikätisesti). W. A. Mozart: Sonaatti F KV 497, Claude Debussy: Petite suite, Franz
Schubert: Duo op. posth. 144 D 947 “Lebenssturme”
Konsettisali, 10/5 €. (Huom. alkamisaika, ei väliaikaa).
La 9.11. klo 13 Pianolle pikkusormi
Naoko Shibayama-Aarnion ja Antti Hotin pianooppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Su 10.11. klo 15.00 Laulu isälle. Helsingin Konservatorion laulajat esiintyvät, ohj. opettaja Ritva

Kahden Talvisirkus-näytöksen jälkeen on mahdollisuus tavata Talvisirkus Kosmoksen käsikirjoittaja, kosmologi Syksy Räsänen, jonka kanssa
pääsee keskustelemaan kosmisista kysymyksistä. Kosmologinen keskusteluiltapäivä 14.11. kello
14.30. alkavan näytöksen jälkeen (esityksen kesto
n. 1h, keskustelu alkaa n. klo 15.30).

Talvisirkus Kosmos Kaapelitehtaan Pannuhallissa
7.11.2013–6.1.2014. Liput ja tiedustelut, puh. 09
565 7250 tai liput@hurjaruuth.fi
www.talvisirkus.fi

Laamanen. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi
40. Pääsylipun hinnalla näyttelyyn ja konserttiin.
10/8 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
Ma 11.11. klo 18.00 Klavia tuurilla! Riitta Sipilän piano-oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa
pääsy
Ti 12.11. klo 19.00 Capriole, opettajakonsertti. Sami Mäkelä sello, Okko Kivikataja, klarinetti,
Leif Segerstam, piano. Kimmo Hakola: Capriole,
Magnus Lindberg: Steamboat Bill. Jr., Olli Kortekangas: Duo, Leif Segerstam: Douple thaughts of
the Border, kantaesitys. Konserttisali, 10/5 €
Ti 12.11. klo 19 Kamarimusiikkikonsertti. Musiikkia eri aikakausilta opiskelijoiden esittämänä,
ohj. opettaja Timo Saarilahti. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Ke 13.11. klo 19.00 Liediä ja aariaa. Konservatorion laulajien konsertti. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
To 14.11. klo 18.00 Syksyn suuri puhallus. Konservatorion puhallinsoittajat. Konserttisali, vapaa
pääsy
Pe 15.11. klo 18.00 Vinhasti viululla. Tapio Tuovilan oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy
Ma 18.11. klo 18 Musiikki-ilta. Opiskelijoiden
ja oppilaiden esityksiä. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Ke 20.11. klo 18.00 Somewhere Over the Steinway. Naoko Shibayama-Aarnion ja Antti Hotin
piano-oppilaat. Konserttisali, vapaa pääsy

RUOHOLAHDEN SANOMAT

To 21.11. klo 19.00 Laulu pidentää ikää. Hanna-Leena Haapamäen oppilaat esittävät liedejä ja
aarioita, luokka 130, vapaa pääsy.
Pe 22.11. FISME:n Musiikkikasvatuspäivä järjestetään yhteistyössä Helsingin Konservatorion,
Metropolian ja FISME:n kanssa. KS, KMS.
Pe 22.11. klo 19.00 Laulu lumoaa. Ritva Laamasen oppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
La 23.11. klo 14.00 Pianistien matinea. Violeta
Petrovan oppilaat esiintyvät. Kamarimusiikkisali,
vapaa pääsy.
Su 24.11. klo 15.00 Musiikkia kuvataiteen äärellä. Helsingin Konservatorion opiskelijat esiintyvät. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40.
Pääsylipun hinnalla näyttelyyn ja konserttiin. 10/8
€, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
To 28.11. klo 18.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä konservatorion kahvilassa. Vapaa pääsy.
Pe 29.11. klo 19.00 Avoimen Konservatorion ilta. Avoimen konservatorion oppilaat esiintyvät.
Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy
La 30.11. klo 15.00 Benjamin Britten: Saint Nicolas -kantaatti. Kamariorkesteri Helsinki Concordia, Kamarikuoro Audite sekä Helsingin Konservatorion nuoret laulajat, joht. Anna Nora, tenorisolisti
Jani Sivén, kapellimestari. Konserttisali, 10/5 €.
Ma 2.12. klo18.00 Vinhasti viululla. Mari Kortelaisen oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
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Motivus Ruoholahti
Kaikkien aikojen kuntokeskus Naisille!
ENITEN VAIHTOEHTOJA:
• Kahvakuula, BodyCombat, Sykemuokkaus, BodyAttack
• Motivus Jooga, Motivus Pilates, Harmony, Venyttely
• Motivus Fiesta, Motivus Afro, Motivus Latin
• PACE, Kiinteytys, Muokkaus, Groove, Vatsatreeni

HYVÄÄ OLOA:
• Höyrysauna, tavallinen sauna ja kaksi infrapunasaunaa
• Monipuolinen kuntosali ja lapsiparkki
• Jumppasali, joogasali ja PACE -sali
• Uutuuttaan kiiltelevät tilat sekä tilaa ja valoa

Itämerenkatu 21. Kauppakeskus Ruoholahti 4. krs. Puh. 4153 3530.
www.motivus.fi
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