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Olen aikaisemminkin jo kertonut ko
kemuksestani, kun sain vierailla Mei
lahdessa nykyisessä lastensairaalassa. 
Suurella kunnioituksella katsoin vas
tasyntyneiden lasten tehoosastol

la henkilökunnan ja pienten ihmisen alkujen tais
telua huonoja lähtökohtia vastaan. Yhtä lapsosta 
kohti oli kaksi henkilökuntaan kuuluvaa ja var
joissa vaanivaa kuolemaa vastaan käytiin pelot
tomasti ja päättäväisesti. Suurin osa hoidettavista 
jää henkiin.

Osasto huokui ammattitaitoa ja tekemisen iloa. 
Vain olosuhteet olivat surkeat. Tehoosaston tilat oli
vat ahtaat ja hoidon vaatimuksia vastaamattomat. 
Kuoppa lattiassa kertoi rakenteiden mur tumisesta. 
Kokonaisuus huusi uudistamisen tarvetta. Siksi kan
natan keräystä uudelle lastensairaalalle koko sydä
mestäni.

Ruoholahtelainen yritys Supercell näytti hyvää 
esimerkkiä, kun sen henkilökunta teki mil joo na
lahjoituksen sairaalalle. Ruoholahden Sano mat 

Uusi lastensairaala 
–keräyslipas

kuuli keräysorganisaation avaamasta mahdolli
suudesta perustaa nettiin keräyslipas hyvän asi
an tukemiseksi. Lehti on nyt perustanut lippaan ja 
haluaa näin antaa lukijoilleen uuden keinon lah
joituksen tekemiseen. Lipas löytyy seuraavasti:

Mene netissä sivulle http://lipas.uls2017.fi (pääsy 
sivulle vaatii tarkalleen tuon osoitteen käyttämis
tä).  Avautuvan sivun oikeasta yläkulmasta löydät 
kohdan ”Kaikki keräykset”. Paina sitä ja sivul
le avautuu lista perustetuista keräyslippaista. Se
laa listaa kunnes löydät lippaan Ruoholahden Sa
nomat, Helsinki. Klikkaa sitä ja pääset kohtaan, 
josta voit valita maksun joko verkkopankin kaut
ta tai tilisiirrolla. Menettele sen jälkeen ohjeiden 
mukaan.

Lastensairaalan keräystavoite on 30 miljoonaa, tä
hän mennessä kansalaiskeräyksellä on saatu ko
koon 21 miljoonaa. Tulos on mainio, mutta mat
kaa tavoitteeseen on vielä. Käykää siis lippaalla ja 
levittäkää sanaa sosiaalisessa mediassa.

PS

Kerran kuukaudessa ilmestyvä lehti saa 
harvoin olla uutisoinneissa ensimmäi
nen. Hyvä yhteistyö Faron ravinto
loitsijoiden kanssa antaa Ruoholahden 

Sanomille nyt kuitenkin harvinaisen mahdollisuu
den. Jussi ja Ville Forsman ovat pitkällisen poh
dinnan jälkeen päätyneet antamaan kanavan var
rella olevalle ravintolalle nimeksi:

 Faro 
 Channelside Bar & Restaurant

Ravintoloitsijat halusivat säilyttää osan vanhasta 
nimestä, sillä moni osaa liittää nimen kauniiseen 

Faron uusi nimi on päätetty

Katja Kanerva

rakennukseen ja paikkaan kanavan rannalla. Ni
men jatkoosa kertoo muille ravintolan sijainnis
ta ja minkälaisesta paikasta on kyse. 

Jussi ja Ville lupaavat, että ravintolaan tullessa 
huomaa, että paikka on uudistunut positiivisella 
tavalla. Avajaisia vietetään myöhemmin keväällä.

Logon ilme ja värimaailma tulee uusiutumaan kä
si kädessä ravintolan ilmeen myötä. Niistä ker
romme myöhemmin. Vieläkin voi vaikuttaa tule
vaan. Suora linkki facebooksivuille on facebook.
com/faroravintola

Ihan kuin olisi kevättä ilmassa, vaik
ka nyt pitäisi olla keskitalvi. Ainakin 
tänään räystäät tippuvat ja on muka
van lämmin. Lumipeite hupenee kovaa 
vauhtia ja alta paljastuu vihreää…. Au
rinkoa tänään ei näy, mutta eihän kaik

kea voi saada. Selvästi pimeä vuodenaika on 
taittumassa kohti auvoisampia hetkiä. Kesää 
kohti mennään.

Viime numeron pääkirjoituksessa kirjoitin hie
man harmistuneena kriittisen lausuman pe
las  tusasemamme kohtalon lisäksi myös Huu
tokonttorin infopisteen sulkemisesta. Ilokseni 
huomasin, että lehteä luetaan, sillä sain no
peasti palautetta kaupungilta. Korjaan mielel
läni väärin ymmärtämäni. Huutokonttorin inf o
pistettä ei ole pysyvästi suljettu. Se on jatkuvasti 
auki tilausjärjestelyille ja palaa normaaleihin 
aukioloaikoihin heti, kun sinne löytyy työn
tekijä. Ilmeisesti on niin, että kolme kertaa 
viikossa vaihtelevin aukioloajoin auki olevaan 
pisteeseen on hankala löytää tekijää. Mutta, 
tilanne korjaantuu ennen pitkää, sulkeminen ei 
ollut lopullista.

Minun mielestäni tässä lehdessä on taas pal
jon asiaa. Erityisen iloinen olen tuossa vieressä 
olevasta uuden lastensairaalan keräyslippaas
ta. Se on kaikille yksi mahdollisuus osallistua 
hyvän asian edistämiseen. Toivon, että käytätte 
lehden avaamaa keinoa, ellette ole jo riittävästi 
omilla tavoillanne asiaa edistäneet.

Sivulla kymmenen julkaisen vetoomuksen Ruo
holahden ja Jätkäsaaren uimahallin puolesta. 
Ruoholahden.net ja Jätkäsaaren.net asukasnetti
sivujen julkaisijan Lasse Laaksosen kanssa on 
sovittu yhteistyöstä niin, että Ruoholahden Sa
nomat näkyy asukasnetin sivuilla ja lehti puo
lestaan julkaisee tärkeitä netissä esiin tulleita 
aiheita. Käykää allekirjoittamassa adressi, jos 
kannatatte uimahallin tuloa alueelle.

Pari päivää sitten illalla televisiota katsoessa
ni minut valtasi paniikki. Tunnelityömaalla rä
jäytettiin sarjaammus, joka sai pöydällä ole
vat esineet liikkumaan. Ääni oli niin kova, 
että Murukoira pakeni sängyn alle. Olen kak
si kertaa elämässäni kokenut maanjäristyksen. 
Kummallakin kerralla kyseessä oli kaukana 

kotoa tapahtunut pieni järistys, josta kuitenkin 
uutisoitiin paikallisissa lehdissä. Kummallakin 
kerralla se myös oli kokemuksena tuota Ruoho
lahdessa sattunutta rysäystä vaatimattomampi. 
Sivulla 10 palotarkastaja toteaa, että räjäytys
töillä ei todennäköisesti ole syytä alueella esiin
tyneisiin sähköhäiriöihin. Minä uskon ammat
tiihmisen kantaa, mutta ymmärrän myös hyvin 
asukkaiden huolen. On ryskytys vaan sen ver
ran pelottavaa. Pidetään itsestämme kiinni.

Näyttää siltä, että Marian sairaalaa uhkaa Ruo
holahden kuntotalon kohtalo. Selvitin Marian 
tulevaisuutta kaupungin kanssa ja tulokset löy
dät sivun viisi jutusta. Korvaava suunnitelma 
on kuitenkin minua tyydyttävä. Lähtökohtana 
pitääkin ensisijaisesti olla palvelujen hyvä saa
tavuus.

Tämän hetken ja lehden jakelun välissä vie
tämme hiihtolomaa. Koululaiset saavat ansait
semansa tauon puurtamiseen ja monet van
hemmat hyödyntävät tilaisuuden ja suuntaavat 
lasten kanssa lomailemaan muihin maisemiin. 
Kaupunki hiljenee hieman. Kotisohvilla keski
tytään Sotshin olympialaisiin. Toivoa on pal
jon, odotukset ovat suuret. Toistaiseksi Suomen 
naiset ovat tuoneet kaksi hopeamitalia. Miesten 
näyttöä vielä odotetaan. Jotakin sieltä vielä var
masti tulee, jopa miesten toimesta. Olympialai
set ovat kuitenkin niin suuret kisat, että pienen 
maan on syytä olla erityisen ylpeä jo tästä kah
den mitalin saavutuksesta. Ne ovat suuri saavu
tus.

Tässä alla toistan lehden ilmestymispäivät tänä 
vuonna. Ellei lehti tuolloin saavu postiluukus
ta, eikä jakelukieltoa ole, pyydän, että virhees
tä ilmoitetaan minulle. Uutena noutopisteenä 
lehdelle toimii tästä numerosta alkaen Kmar
ket Jätkäsaari. Ville Hämäläinen on luvannut 
tehdä lehdelle paikan kassojen viereen. Nyt 
siis lehden saa Kauppakeskuksen Fenno Optii
kasta, Selkämerenkadun Rkioskilta, Kmarket 
Jätkäsaaresta sekä Huutokonttorilta, kun se taas 
avataan.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Peter Stormbom
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Ruoholahden Pysäköinti on siis ruoholahtelais
ten oma yhtiö. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö 
noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö ei pe
ri osakkailtaan ja näiden osakkeenomistajilta pal
veluksistaan suurempia maksuja kuin, mitä on 
tarpeen yhtiön tarkoituksenmukaisen toiminnan 
toteuttamista varten. 

Yhtiön omistuksessa on neljä pysäköintilaitosta, 
joissa on halliautopaikkoja yhteensä 340. Lisäksi 
yhtiöllä on hallinnassaan pysäköintilaitospaikko
ja 70 asemakaavamääräysten mukaisesti Ruoho
parkki Oy:n omistamassa pysäköintilaitoksessa. 
Ruoholahdessa yhtiöllä on hallussaan 25 erillistä 
pysäköintialuetta, joissa on sähkötolpallisia auto
paikkoja yhteensä noin 783.

Yhtiön hallinnointi on ulkois-
tettu isännöitsijätoimistolle
Pysäköintiyhtiön käytännön työt, vuokraustoimin
nan ja talouden arkirutiinit on alusta lähtien hoi
tanut ulkopuolinen isännöintiyhtiö. Vuoden 2014 
alusta yhtiön hallitus päätti tarjouskilpailun kaut
ta tarkistaa olemassa olevan sopimuksen. Kilpai
lun seurauksena uudeksi toimijaksi valittiin Isän
nöitsijäkonttori Oy. 

Isännöintiyhtiön edustaja on perinteisesti myös 
toi minut pysäköintiyhtiön toimitusjohtajana. Uu
delleenjärjestelyn myötä Ruoholahden Pysäköin
nin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin yhtiön 
historiassa ensimmäistä kertaa nainen: Isännöitsi
jäkonttorin osakas ja kiinteistöjohtaja Riitta Uo
tila.

Laaja kokemus oli  
yksi valinnan peruste
Sopimuksen muutos on iso asia niin palvelun vas
taanottajalle, pysäköintiyhtiölle, kuin myös palve
lun antajalle eli Isännöitsijäkonttorille. Uuteen so
pimukseen liittyy olennaisena osana taloudellinen 
tekijä, mutta se jää usein osapuolten keskinäisek
si tiedoksi. 

Ruoholahden Pysäköinnin 
hallinto-organisaatio vaihtui

Yhtä tärkeää on kyky työn suorittamisen. Riitta 
kertoo, että Isännöitsijäkonttorilla on poikkeuk
sellisen hyvä kokemus juuri Ruoholahden Py
säköinnin kaltaisesta palvelujen hoitamisesta. 
Isännöitsijäkonttori on alusta saakka hallinnoinut 
kol mea PikkuHuopalahdessa sijaitsevaa pysä
köintifirmaa, Kytösuontien Pysäköintiä, Tilkanka
dun Pysäköintiä ja Paciuksenkadun Pysäköintiä. 
Tämän lisäksi yhtiön vastuulla on Kampin kes
kustakorttelissa suuren pysäköintifirman toiminta. 

 Itse olen työskennellyt alalla perheyhtiössämme 
25 vuotta, Riitta sanoo. 

 Kaikkiaan palkkalistoillamme on 45 ammatti
laista. Vaikka minut on nimetty Ruoholahden Py
säköinnin toimitusjohtajaksi, en yksin kuitenkaan 
saa hommia hoitumaan. Keskustan konttorissam
me Snellmaninkadulla Ruoholahden asioita hoitaa 
kaksi asiakaspalvelijaa, Päivi Dunlap sekä Tuula 
Kylmänen. Talouspuolesta, laskutuksesta ja pe
rinnästä on vastuussa Niko Teerisalo. Hän istuu 
Herttoniemen konttorissamme Hitsaajankadulla.

Asiakaspalvelu on 
avainasemassa

Riitta Uotila vahvistaa toimittajan toiveen, että 
kaikessa toiminnassaan Ruoholahden Pysäköin
nin tulee jatkossakin tarjota parasta mahdollista 
palvelua asiakkailleen. Tätä tavoitetta tukee mer
kittävästi yhtiölle rakennettu nettisivusto, jonka 
kautta asiointi on tehty helpoksi ja nopeaksi. Net
tisivujen kautta voi tehdä parkkipaikkahakemuk
sen, parkkipaikkansa voi myös irtisanoa siellä. 
Netistä löytyvät ohjeet kerhotilojen vuokraami
seen. Riitta Uotila vahvistaa, että netti on hyvä ta
pa pitää yhteyttä, mutta toki palvelu pelaa myös 
perinteisesti puhelimitse tai vaikka itse konttoril
la vieraillen. 

 Olemme järjestäneet työmme niin, että aina pai
kalla on joku, joka tuntee ruoholahtelaisten tilan
teen ja osaa auttaa.

Ruoholahden Pysäköinti Oy:n omistavat ruoholahtelaiset asunto-osake-
yhtiöt  ja kiinteistöyhtiöt.  Yhtiön tehtävänä on hallinnoida  ja vuokrata 
alueen pysäköintihallitiloja ja kadunvarsilla olevia parkkipaikkoja asema-
kaavamääräysten mukaan. Yhtiö hoitaa myös kolmen yhteistilan eli ns. 
kerhotilan sekä Kellosaarenkadun varrella sijaitsevan palloiluhallin 
hallinnoinnin. 

Riitta Uotila on Ruoholahden Pysäköinnin uusi toimitusjohtaja.

Pysäköintiyhtiön huoltoyhtiö-
nä jatkaa Ruoholahden 
Kiinteistöhuolto Oy
Pysäköintiyhtiön nettisivuilta on linkki suoraan 
huoltoyhtiön sivuille. Linkin kautta tehdyt vikail
moitukset siirtyvät suoraan huoltoyhtiön koneelle 
ja näin taataan paras ja nopein mahdollinen rea
gointi puutteellisuuksista ilmoittamiseen. 

Netistä voi myös seurata huoltotoimenpiteiden 
edistymistä reaaliaikaisesti. Ruoholahden Kiinteis
töhuollon toimitusjohtaja Jari Böckerman muis
tuttaa myös, että netistä voi jokainen tilata itselleen 
sähköpostiin lähetettävän uutiskirjeen, josta saa 
tärkeää tietoa ajankohtaisista pysäköintiin liitty
vistä tapahtumista ja meneillään tai tulossa olevis
ta projekteista.

Riitta Uotila muistuttaa  
yhteistilojen käytöstä
 Hallinnoimme PikkuHuopalahdessa Tapani
lan vanhaan rautatieasemaan remontoitua asukas
taloa. Paikka on hyvin suosittu. Ruoholahdessa 
pysäköintiyhtiöllä on tarjota yhteistiloja Selkä
merenkadun ja kanavan tuntumassa. Näiden va
raamiseen löytyvät ohjeet nettisivuilta. Ja taas 
– yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse. Isännöit
sijäkonttori on tullut Ruoholahteen palvelemaan 
alueen asukkaita, Riitta vakuuttaa.

Ruoholahden Pysäköinti Oy  
c/o Isännöitsijäkonttori Oy
Snellmaninkatu 1921
puh 09 343 50500
www.ruoholahdenpysakointi.fi

Isännöitsijäkonttori 
Snellmaninkadulla.

Isännöitsijäkonttorin keskustan asiakaspalvelijat Päivi 
Dunlap (istumassa) ja Tuula Kylmänen (kasvin takana).
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sa on Mikael Agricolan päivä ja toukokuussa Eu
rooppapäivä, joka valmistaa meitä myös tuleviin 
Euroopan parlamenttivaaleihin. 

Jätkäsaaren kasvaessa silmissä väkimäärä lisään
tyy, ja se on jo näkynyt kappelin toiminnassa. 
Lastenkerhot ovat tupaten täynnä väkeä. Messuis
sa käy selvästi enemmän seurakuntalaisia kuin ai
emmin, vaikka muutaman vuoden kokeiluna ol
lut messun jälkeinen keittolounas lopetettiinkin. 
Edelleenkin on mahdollisuus kirkkokahveilla jää
dä keskustelemaan asioistaan muiden ja erityisesti 
työntekijöiden kanssa. 

Helmikuun alussa kynttilänpäivänä pystytettiin 
uu si taidenäyttely kappelin seinille. Se on taide
maalari Suvi Kotilan näyttely, ja taiteilija oli pai
kalla kertomassa tauluistaan. 

Tervetuloa messuihin tutustumaan kappeliin, toi
nen toisiimme ja taidenäyttelyyn.

Ruoholahden 
kappelin 

kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Talollamme on riittänyt vipinää ja vilsket
tä näin helmikuun muutaman pakkaspäi
vän ja nyt lauhemman sään aikana. Toi
vottavasti saamme vielä nauttia kirpeistä 

pakkaspäivistä vaikkapa viereisen luistelukentän 
tuoman ilon kanssa. 

Kerhot ovat alkaneet toimia, tarjolla on seuraavat 
kerhot: Tyttis maanantaisin, savikerho tiistaisin, 
keskiviikkona kisaillaan ja torstaisin kokkaillaan. 
Uusi kokkikerho aloittaa toiminnan seuraavan 
kerran 13.3. Kokkikerho toimii nejä kertaa ja ma
teriaalimaksu on 10 euroa. Ilmoittautua voi nuori
sotalon ohjaajille. 

Helmikuussa muuta tapahtunutta: uutena nuori
soohjaajana aloitti Marika Timonen, hän siirtyi 
meille Malmin alueelta. 8.9.2. vietimme viikon
loppua aikuisten vapaaehtoiskoulutuksen mer keissä. 
Koulutukseen osallistui 35 henkilöä  heistä nuoriso
asiainkeskus saa toimipisteisiinsä henkilökunnan 
lisäksi mukavia toimijoita lasten ja nuorten tueksi.

Kohti aurinkoisempia 
ja lämpimämpiä päiviä!

Talollamme tapahtuu:
• la 1.3. nuta auki kello 16.0022.45
• viikko 10 (3.7.3.) nuorisotalolla on 
  eteläisen alueen 6luokkalaisten valintojen 
  stoori viikko. Tässä tapahtumassa käymme 
  läpi asioita ja valintoja, joita nuoret 
  kohtaavat elämässään.
• ma 10.3. talokokoukset sekä varhais että 
  iltanuorille
• la 15.3. nuta auki kello 16.0022.45
• viikko 12 rasismin vastainen viikko
• ma 24.3. talokokoukset sekä varhais että 
  iltanuorille
• la 29.3. nuta auki kello 16.0022.45

Me täällä nuorisotalolla harmittelemme, 
jos lapset ja nuoret eivät löydä toimin
taamme ja kokoontuvat rappukäytäviin, 

vaikka heille olisi tarjolla täällä Ruoholahdessa 
mitä hienoin nuorisotalo ja ammattitaitoinen hen
kilöstö. Talon toiminnasta tiedotamme kouluilla, 
Ruoholahden sanomissa sekä Nuorisoasiainkes
kuksen omissa julkaisuissa.

Nuorisotalomme toiminta sijoittuu arkisin kel
lo 14.0021.00 välille, perjantaisin 14.0022.45 ja 
parittomien viikkojen lauantait kello 16.0022.45.

Toivoisimmekin, että lasten ja nuorten huoltajat 
sekä kaikki alueen aikuiset tutustuisivat rohkeasti 
Koralliin ja sen toimintaan, jotta he voisivat ker
toa lapsille ja nuorille mitä nuorisotalolla voi teh

Vastine pärskeeseen
Nimimerkille Ei kerhotoimintaa rappukäytäviin

dä ja miksi kannattaa mennä ”nutalle” mieluum
min kuin oleskella rappukäytävissä. Uskomme, 
että tilannetta rauhoittaisi tällainen ”koko kylä” 
kasvattaa meininki. 

Alue on kasvamassa Saukonpaaden, Jätkäsaaren 
ja Hernesaaren osalta ja toivommekin, että nuo
rille löytyy mukavampiakin kokoontumispaikko
ja kuin kerrostalojen rappukäytävät.

Tervetuloa tutustumaan!

Ruoholahden nuorisotalo 
Korallin henkilökunta

Tätä kirjoittaessa eletään vielä hiihtolomi
en aikaa, mutta jotenkin alkaa tuntua sil
tä, että kevättä on rinnassa. Aurinko nou
see joka päivä aikaisemmin, ja saamme 

pian herätä valoisaan aamuun. 

Ohiväistyvä talvi on ollut lyhyt ja vähäluminen. 
Viime vuosina suosituksi tulleessa pääsiäisvir
ressä 105 lauletaan: Kylmä talvi pois on mennyt, 
myrskysää on lakannut, lumipilvet hajotetut, kyl-
mä sumu selvinnyt. Lehti  puhkeaa jo puihin, val-
koruusut aukeilee, lounatuuli hiljaisena Edomista 
puhaltaa. 

Kevään tulo tarkoittaa aina monenlaisia muutok
sia luonnossa, ja odotukset ovat korkealla, että 
sellaisia muutoksia voisi tapahtua meidän elämäs
sämmekin. Valitettavasti jokainen ajan kuluminen 
vanhentaa meitä fyysisesti, ja jokainen tietää, et
tä vanhuus ei tule yksin. Se tuo mukanaan monen
laisia ikäviä seuralaisia. 

Apostoli Paavali rohkaisi korinttilaisia sanomal
la: ”Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulko
nainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmi
semme uudistuu päivä päivältä” (2.Kor.4:16). 

Sisäinen ihmisemme voi uudistua monella taval
la henkisesti ja hengellisesti. Uudet harrastukset 
ja elämäntavat antavat uutta potkua elämään. Sel
laiseen pyritään monenlaisilla tempauksilla kuten 
esimerkiksi tipattomalla tammikuulla. Muutokset 
tuulet voivat puhaltaa elämässämme hyvinkin voi

makkaasti, ja joskus elämän muutoksissa ihmette
lee, että miksen keksinyt tätä aikaisemmin. 

Ruoholahden kappelissa vuosi 2014 on merkinnyt 
myös sitä, että uutta pappistyövoimaa alkaa näkyä 
kappelilla. Johanneksen kirkko ja seurakuntatilat 
luovutettiin jo muutama vuosi sitten ruotsinkieli
selle yhdistyneelle Johannes församlingenille. Suo
menkielisiä messuja siellä on kuitenkin jatkettu 
vuoden 2013 loppuun asti, kunnes ne tämän vuo
den alussa lopetettiin. Tosin edelleenkin Johan
neksen kirkossa on edelleen suomenkielinen ilta
kirkko lauantaiiltaisin kello 18.00. 

Muuten Johanneksessa toimineet papit siirtyivät 
osittain Ruoholahden kappelin messuvahvuuteen. 
Eli minun lisäkseni Ruoholahdessa tulee jatkossa 
messuja toimittamaan myös pastorit Ermo Äikää 
ja Riina Storhammar. 

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Helmikuussa puistossa on vieraillut las
tentalon päiväkodin johtaja Seppo Ran
tanen kertomassa päivähoidosta ja on 
vietetty pienten kerholaisten kanssa kir

javiikkoa samoin on ollut ystävänpäivänyyttärit. 
Koululaisille puolestaan on ollut Ruohis Talent 
kisa ja leffaretki nuorisotalolle. 

Laskiaistervehdys 
Ruoholahden leikkipuistosta!

Iltapäivätoiminnan haku on meneillään. Yleinen 
hakuaika on 29.1.17.4. Ilmoittautumislomakkeen 
leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi hakea leik
kipuistosta tai Internetistä osoitteesta www.hel.
fi/hki/Vaka/fi/Leikkipuistot+ja+perhetalot. Osal
listuminen toimintaan on maksutonta. Välipalan 
kuukausimaksu on tällä hetkellä 36,10 euroa.

Tänä vuonna  juhlitaan 100vuotiasta leikkipuis
totoimintaa. Leikkipuistojen satavuotista taivalta 
juhlitaan koko vuoden ”SADALLA TAPAHTU

Koululaisten talvilomaviikolla (vko 8) puisto oli
kin kiinni, mutta koululaisille oli järjestetty mu
kavaa talviohjelmaa Taivallahden leikkipuistos
sa, samoin mahdollisuus oli lähteä Korkeasaareen 
retkelle.

Tulevia tapahtumia leikkipuiston sisätiloissa:
•  Maanantaina 24.2. klo 11.00 vauvamuskari. Muut muskarikerrat 3.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.,  
   14.4. ja 12.5. Ei ennakkoilmoittautumista.
•  Perjantaina 28.2.  on mäenlaskua ja kuumaa mehua klo 10.0011.30.
•  Maanantaina 3.3. ja 17.3. Tanssitan vauvaa klo 10.0010.45. Ryhmä täynnä, mutta peruutus
   paikkoja voi kysellä ennen kertoja.
•  Tiistaina 4.3. on Laskiaistapahtuma klo 16.00 18.00. Ohjelmassa koiraajelua, makkaran
    myyntiä ja buffetti sekä mäenlaskua. Mukana tapahtumassa leikkipuiston lisäksi MLL Ruoho
    lahden paikallisyhdistys sekä Ruoholahden Lastentalo.
•  Perjantaina 7.3. on Naistenpäivän kunniaksi kahvit tarjolla klo 10.3011.30.
•  Perjantaina 14.3. on Richardinkadun kirjaston satutuokio ja kirjavinkkaus klo 10.3011.30.
•  Maanantaina 24.3. on vauvojen värileikki klo 10.0011.00. Ryhmä täynnä, mutta peruutus 
 paikkoja voi kysellä ennen värileikkiä.
•  Keskiviikkona 26.3. mahdollisuus lähteä katsomaan Tanssiteatteri Hurjaruuthiin   
 (Kaapelitehdas) Pikku Prinssiä klo 10.00. Hinta 10 e/hlö. 
 Ikäsuositus yli 3 v. Ilmoittaudu ohjaajille viimeistään maanantaina 24.2.
•  Perjantaina 28.3. Ilo liikkua liikuntatuokio 16 vuotiaille vanhempineen klo 11.1511.45,  
 muut tuokiot pe 4.4. sekä 11.4.. Mukaan mahtuu 7 vanhempilapsiparia.     
 Ennakkoilmoittautuminen.

MALLA”. Leikkipuiston nettisivuilta voi seurata 
ilmestyvää juhlakalenteria ja Facebookia. 

Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, 
puh. 040  33 44 178. Leikkipuiston ilmoitustau
luilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtu
mista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston väki

Kappelin vakituinen vahtimestari Anne Hauta
mäki on ollut viime syksystä asti ollut poissa, ja 
hänen tehtäviään on hoitanut Lelle Kilpi. Aina 
iloinen ja ahkera diakonimme Leena Engström, 
jonka aloitteesta säännölliset, kaikille avoimet 
diakoniakahvit aloitettiin tiistaisin kello 14.00
16.00, toi uuden idean säännöllisten ja teemallis
ten seurakuntailtojen aloittamisesta. Ensimmäi
nen seurakuntailta oli torstaina 6. helmikuuta, ja 
teemana oli Johan Ludvig Runeberg. Ilta olikin 
hyvin kotoisa ja monipuolinen Runebergin vir
sineen, lauluineen, torttuineen ja tietokilpailui
neen. Illan mittaan meistä jokaisesta myös kuoriu
tui jonkinlainen ruuneperi, kun saimme kirjoittaa 
oman runomme, jotka kaikki myös luettiin. 

Seurakuntaillat jatkuvat kerran kuussa torstaisin 
kello 18.00. Seuraava on 13.3. talvisodan päätty
misen muistoksi sotaajan lauluineen. Huhtikuus

Seppo S. Kosonen
Ruoholahti-

Jätkäsaaren kappalainen                 
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MAALISKUUN EDULLISET  TARJOUKSET K-MARKET JÄTKÄSAARESTA!

499 895 295
kpl kg

pkt
(5,90/kg)
raj. 2 pkt /tal.

VAIN PERJANTAISIN:
VAIN LAUANTAISIN:

VAIN SUNNUNTAISIN:

SUORAAN GRILLISTÄ!
TUORETTA KALAA!

TARJOUKSET VOIMASSA 
1.-31.3.2014, ellei toisin mainita.
Ei jälleenmyyjille.

JÄTKÄSAARI
Välimerenkatu 5, 00150 Helsinki 
puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

PALVELEMME ARK. 7–21, LA 7–21, SU 12–21
KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Grillattu, kokonainen

BROILERI 
raakapaino n. 1,2 kg

Tuore
KIRJOLOHIFILEE

Suomi

Paulig Juhla Mokka

KAHVI 
500 g,
myös tummapaahdot

399

195
Valio 
POLAR 
JUUSTOT 
300-350 g

kpl
(11,40-13,30/kg)

2 prk
(4,88/kg) 250

299

300
HK Ohuen ohuet
KOKOLIHA-
LEIKKELEET 
300 g

3 ps
(9,80/kg)

pkt
(9,97/kg)

2 pl
(1,37/l)
sis. pnt 0,40

079

Oululainen 
REISSUMIES 4 kpl /235 g 
ja Reissumies
100% TÄYSJYVÄ
4 kpl /280 g, ei Reissumies tumma

ps
(2,82-3,36/kg)

Ilman K-Plussa-korttia yks. 0,99 ps (11,65/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 3,89 pkt (12,97/kg)

Ilman K-Plussa-korttia yks. 1,95 pl sis. pnt 0,20 (1,84/l)Ilman K-Plussa-korttia yks. 1,09 prk (5,45/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 4,89 kpl (13,97-16,30/kg)Ilman K-Plussa-korttia 1,05 ps (3,36-3,75/kg)

-15 %
Etu K-Plussa-kortilla

-23 %
Etu K-Plussa-kortilla

-25 %
Etu K-Plussa-kortilla-10 %

Etu K-Plussa-kortilla

-24 %
Etu K-Plussa-kortilla

TARJOUKSET VOIMASSA K-PLUSSA-KORTILLA 3.3.-2.4.2014:

2 prk! 3 ps!

2 pl!

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

350 1785
Fazer Suosikit
MAKEISPUSSIT
150-180 g

Lapin Kulta
OLUT
4,5% 0,33 l /tlk 15-pack

2 ps
(9,72-11,67/kg)

15-pack
(3,15/l)
sis. pnt 2,25

250 1056
Karl Fazer
SUKLAAPATUKAT
37-39 g

Hartwall
COOL GRAPE
4,7% 0,33 l /tlk 6-packit

4 kpl
(16,03-16,89/kg)

6-pack
(4,88/l)
sis. pnt 0,90

TARJOUKSET VOIMASSA ALKAEN  2.1.2014:
Gourmet Perle ja 
Gourmet A la Carte kissan
ANNOSPUSSIT 
85 g

Olvi Kevyt Olo
RAIKAS ja 
VICHY
0,95 l

Bona
LASTENATERIAT
8 kk 200 g

4 kpl!

2 ps!

6-pack!

15-pack!

Yks. 0,72 kpl (18,46-20,00/kg)

Yks. 1,95 ps (10,83-13,00/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 11,94 6-pack sis. pnt 0,90 (5,58/l)

Ilman K-Plussa-korttia 19,95 15-pack sis. pnt 2,25 (3,58/l)

-12 %
Etu K-Plussa-kortilla

-11 %
Etu K-Plussa-kortilla

Tilaa grillimestarit 
paikalle 
ja herkuttele!

0400 400 528
info@grillauspalvelu.fi

Juhlat tiedossa?Viime lehdessä, laborato-
rion muutosta kertovan 
jutun yhteydessä, lehti 
lupasi selvittää Marian 

sairaalan tulevaisuutta. Meille 
ruoholahtelaisille Marian sairaala 
on viime vuosina toiminut vain 
laboratorion sijaintipaikkana. 

Terveysasemamme on ollut Lauttasaaressa ja päi
vystyssairaalamme on ollut Haartmanin sairaa
la Meilahdessa. Maria on toiminut väliaikaisesti 
Malmin sairaalan väistötilana remontin ajan.

Ihan ensiksi kuitenkin tähän tarinaan kuuluu suu
ri kiitos apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädylle. 
Lehti pyrki löytämään vastausta Marian sairaalan 
tulevaisuudesta monelta taholta. Oman ajatuksen 
johtamana yhteydenotot suuntautuivat terveys ja 
sosiaalipalvelujen neuvontaan eli SOTEinfoon 

ja  Virkainfoon, jotka molemmat ovat kaupungin 
neuvontapisteitä. Sieltä saatujen ohjeiden mukaan 
tietoa kalasteltiin sitten useasta paikasta Lautta
saaren terveysasemasta Tilakeskukseen. Marian 
sairaalan kohtalo tuntui kuitenkin joka paikassa 
vieraalta.

Lopulta viesti suoraan   
apulaiskaupunginjohtajalle
Kun oikeaa tahoa ei löytynyt ja lehden painoon 
meno lähestyi, lähti hämmentynyt viesti suoraan 
Laura Rädylle. Eikä aikaakaan, kun lehteen ot
ti yhteyttä kaupungin terveys ja päihdepalvelujen 
osastopäällikkö Hannu Juvonen, apulaiskaupun
ginjohtajan pyynnöstä. Hienoa toimintaa kiireisel
tä ihmiseltä ja hänen staabiltaan!

Lehti sai tietää, että Malmin sairaala valmistuu 
hieman myöhässä ensi syksyn aikana ja silloin 
toiminnot palaavat Mariasta Malmille. Marian 
sairaalan jatkokäytölle ei kuitenkaan ole sen jäl
keiselle ajalle varmaa päätöstä. 

Hannu Juvonen kertoi, että Marian sairaalan si
jainti on hankala. Maria on liikenteellisesti huono 
paikka. Kaupungin viimeaikaisten periaatteiden 
mukaan palvelupisteiden pitää sijaita liikenteelli
sesti keskeisillä paikoilla. Keskustan alueen pal
veluverkkoselvitystä laaditaan parasta aikaa ja se 
valmistunee kevään aikana. Tavoitteena on saa

Marian sairaala siirtyy historiaan?
da esitellä suunnitelma sosiaali ja terveyslauta
kunnalle vielä kevään aikana tai viimeistään kesä
kuun alussa.

Marian sairaala   
saattaa jäädä historiaan
Maria on mukana vanhassa terveysasemasuunni
telmassa, mutta nykyisten kriteerien mukaan se ei 
enää vastaa odotuksia. Hannu Juvonen kertoo, et
tä todennäköisesti Mariaa ei sellaisenaan enää re
montoida. HUS:illa on mahdollisesti sairaalalle 
vielä hyvin lyhytaikaista käyttöä, mutta terveys
asemasuunnitelma on jäissä. Korvaavaksi tilak
si etsitään keskustan alueelta liikenteellisesti hy
vin saavutettavissa olevasta  solmukohdasta tiloja, 
joihin keskustan terveysasematoiminta voidaan 
keskittää.

Ajatus alueellisista terveys- 
asemista on vanhanaikainen
Helsingissä jokainen saa nykyään valita terveys
asemansa sen mukaan, mikä omassa elämäntilan
teessa on tärkeää. Toiselle työpaikan läheisyys on 
merkittävää, toinen haluaa terveysaseman lähelle 
kotia. Tärkeää on liikenteellinen toimivuus. Mari
an laboratorion muutto Kampin Autotaloon nou
dattaa tätä ajatusta. 

PS
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Hyvää vauhtia rakentumas-
sa olevan Jätkäsaaren 
uuden asuinalueen suun-
nittelussa painotetaan 

vahvasti myös viherrakentamista 
ja yhteisöllisiä asumisratkaisuja.

Erityisesti kestävää kehitystä ja monimuotoisia 
asuntotyyppejä edustavat kohteet heijastavat kiin
toisalla tavalla hieman totutusta poikkeavaa tapaa 
toteuttaa asuntorakentamista.

”Vihreistä vihrein”
TAyhtiöillä on suunnitteilla Helsingin kaupungin 
kehittyvä kerrostalo ohjelmaan kuuluva ”Vih
reistä vihrein” asuintalohanke. Se on korkotuet
tua ARAtuotantoa, johon tulee 57 asumisoikeus
asuntoa ja 62 vuokraasuntoa.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhteistyössä Hel
singin yliopiston asiantuntijoiden, Aaltoyliopis
ton ympäristötaiteen laitoksen sekä Envire Oy:n 
kanssa viherrakentamista, joka on tässä hankkees
sa poikkeuksellisen laajaa urbaanissa kaupunki
ympäristössä. Aaltoyliopiston opiskelijat tuovat 

Jätkäsaareen luvassa vihreitä ja yhteisöllisiä keitaita
oman mausteensa hankkeeseen tuottamalla siihen 
ympäristötaidetta osana opintoprojektiaan.

Kohteessa on kaksi 6–8 kerroksista luhtitalotyyp
pistä asuinrakennusta, joissa kaksi ylintä kerros
ta on porrastettu niin, että katoista muodostuu vi
herkattopihoja. 6. kerroksen katolla on talojen 
ker hotiloihin liittyvä molempien talojen yhteinen 
keittiöpuutarha viljelylaatikoineen ja lasitettuine 
viherhuoneineen. 7. kerroksen katot ovat hedel
mäpuutarhoja, jotka liittyvät yhteissaunatiloihin ja 
8. kerroksen katot ovat biodiversiteettikattoja. Ra
kennusten kadunpuoleisilla julkisivuilla on kas
viritilöin ja parvekkeiden istutusaltain sommitel
tu viherjulkisivu. Korttelin sisäpihalla, autohallin 
kannen päällä, on yhteinen oleskelu ja leikkipiha.

Airut-kortteli
Airutkorttelin suunnittelusta järjestettiin vuon
na 2009 kansainvälinen arkkitehtikilpailu, jon
ka voitti berliiniläinen arkkitehtitoimisto Sauer
bruchHutton. Kilpailun tavoitteena oli löytää 
ark kitehtuuriltaan korkealaatuinen suunnitelma, 
jossa hyödynnetään innovatiivisia energiatekni
siä ratkaisuita, monipuolisia asuntotyyppejä se
kä useiden eri palveluiden ja käyttäjien muodosta
maa toiminnallista kokonaisuutta.

Valmistuessaan Airutkortteli muodostaa tärkeän 
osan Jätkäsaaren keskusta yhdistäen erilaisia asu
mismuotoja, toimistotilaa sekä kaupallisia palvelui
ta. Kohteen pääurakoinnista vastaa SRV Rakennus 
Oy, joka rakennuttaa kortteliin 116 vapaarahoitteista 
ja 91 hitassäänneltyä omistusasuntoa. Lisäksi VVO 
Asunnot Oy rakennuttaa kortteliin 63 tuettua vuok
raasuntoa.

Senioritalo Aikalisä 
Senioritaloyhdistys Aikalisä ry rakennuttaa Jät
käsaaren Livornonkatu 8:aan yhteisöllisen senio
ritalon. Rakennuksessa on kuusi täyttä kerrosta ja 
pienemmät 7. ja 8. kerros. Yhteistilat ovat tavan
omaista kerrostaloa tuntuvasti laajemmat ja sijait

sevat ylimmässä ja sisääntulokerroksessa, jossa 
on myös pieni liiketila. Rakennuksen yhteisölli
syyttä korostetaan muun muassa yhteisellä sisään
käynnillä ja aulalla, jonka yhteyteen sijoittuu osa 
yhteis ja palvelutiloista. Aulan kautta on käynti 
talon molempiin porrashuoneisiin, joista on oma 
suora yhteys pihamaalle. Toinen porras ja his
si johtavat ylimpiin 7. ja 8. kerroksiin, joissa on 
muun muassa saunaosasto, kuntotila ja yhteinen 
olohuone. Hankkeen toteutus tapahtuu ryhmära
kennuttamisena.

CIN-kortteli
CINkortteli on kolmen rakennuttajan yhteishan
ke, joka pohjautuu Aaltoyliopistossa tehtyyn Ci

S-Asuntojen talo 
CIN-korttelissa. 
(Havainnekuva)

CIN-korttelin pohjaratkaisu. 
(Havainnekuva)

”Vihreistä vihreimmän” 
viherkatot. (Havainnekuva)

 ”Vihreistä vihreimmän” 
näkymä kadulta. (Havainnekuva)
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Jätkäsaareen luvassa vihreitä ja yhteisöllisiä keitaita

tyInnoNets tutkimushankkeeseen. Tutkimus teh
tiin arvoverkostojen muodostumisesta ja niiden 
hyödyntämisestä kaupunkiinnovaatioiden leviä
misessä. CINkortteli on tämän tutkimuksen pilot

tihanke. Kortteliin tulee opiskelijaasuntoja, Hi
tasomistusasuntoja ja senioriasuntoja, joista osa 
on invalidiasuntoja, rakennuttajina HOAS, Asun
tosäätiö ja SAsunnot.

Korttelissa luodaan puitteet asukaslähtöiseen pe
rusturvalliseen korttelikylään, jossa ihmiset tun
tevat toisensa. Kaikki yhteiset tilat on keskitetty 
Länsisatamankadun varteen, jotta asukkaat oi
keasti tapaavat toisiaan. Asukkaat voivat kiertää 
koko korttelin katetussa tilassa. Kortteliraitti si
sältää erilaisia paikkoja, joissa asukkaat voivat il
maista itseään. Lisäksi pihaalue toimintoineen ja 
Länsisatamankujaa rajaavine kontteineen on yh
teistä oleskelutilaa.

Kvarteret Victoria
Kvarteret Victoria on hanke, jossa kulttuuri, jul
kiset ja yksityiset toimitilat ja lähes kaikki asumi
sen hallintamuodot ovat edustettuina. Tavoitteena 
on aloittaa korttelin rakentaminen vuonna 2014, 
jolloin ensimmäiset osat voisivat valmistua vuon
na 2016 ja kokonaisuudessaan kortteli valmistuisi 
vuoden 2017 alussa.

Kvarteret Victoria hankkeessa avoimen kulttuu
rikeskuksen ympärille luodaan elävä kokoontu
mispaikka Jätkäsaaren kaupunginosalle ja koko 
kaupungille. Kulttuuritarjonnan lisäksi kortteliin 
tulee julkisia ja yksityisiä palveluja, järjestösek
torin toimistotiloja sekä erityyppisiä asuntoja. 
Asuntoja rakennetaan periaatteella, että kortte
lin asukasjakauma olisi sosiaalisesti ja iällisesti 
mahdollisimman monipuolinen. Korttelin asunto
ja rakennetaan siten poikkeuksellisesti lähes kai
killa eri hallintamuodoilla. Korttelissa on tuet
tua ARAasuntotuotantoa, ryhmärakennuttamista, 
vuokraasuntoja, opiskelijaasuntoja, Hitasasun
toja ja vapaarahoitteisia asuntoja. Kyseessä on hy
vin laaja hanke, jossa perustetaan yhteensä yhdek
sän kiinteistö ja asuntoosakeyhtiötä.

Hankkeen käynnisti Kvarteret Victoria niminen 
yhdistys vuonna 2009, jolle kaupunki myön
si tonttivarauksen vuonna 2010. Yhdistys perusti 
vuonna 2011 Stiftelsen Kvarteret Victoria rs ni
misen säätiön, jolle vastuu projektin toteuttami
sesta siirrettiin. Säätiötä on pääomittanut Förenin
gen Konstsamfundet ja Stiftelsen Tre Smeder.

Grönbygge och gemenskapliga 
boendelösningar intar en 
central roll i planeringen av 

den nya stadsdelen Busholmen som 
nu håller att ta form med god fart.

På Busholmen satsar man nu i många byggprojekt 
på hållbar utveckling och mångsidiga bostadsty
per som ett uttryck för ett sätt att bygga som lite 
skiljer sig från det invanda.

”Grönast av gröna”
Ett speciellt grönbyggprojekt går under arbets
namnet ”Grönast av gröna”, och kommer att rym
ma 57 bostadsrättsbostäder och 62 hyresbostäder. 
Projektet består av två 68 våningars bostadshus 
med luftgång, och de två översta våningarna får 
terrassliknande gröntak med gårdsplaner, gemen
sam köksträdgård, glasinfattade grönrum och 
fruktträdgårdar.

Kvarteret Airut åter genomförs utgående från re
sultatet av en internationell arkitekttävling som 
vanns av arkitektbyrån SauerbruchHutton från 
Berlin. Kvarteret får innovativa energitekniska 
lösningar, mångsidiga bostadstyper och en funk
tionell helhet mellan de olika serviceformerna och 
deras användare.

Också seniorhuset Aikalisä planeras så att invånar
nas gemenskapliga boende betonas. De ge mensamma 

utrymmena är avsevärt mer omfat tande än i ett van
ligt flervåningshus. Gemenskapligheten accentueras 
också av en gemensam ingång och en stor vestibul 
intill vilken en del av husets gemensamma utrym
men och servicefaciliteterna placeras.

I CINkvarteret (CIN = CityInnoNets) genomförs 
ett forskningsprojekt som utvecklats inom Aalto
universitetet. Avsikten är att tillgodogöra sig av 
de värdenätverk som kontinuerligt bildas och att 
utnyttja urbana innovationers spridning. Kvarte
ret får bl.a. både studentbostäder och seniorlägen
heter, av vilka en del är handikappbostäder. Ock
så här satsar man på gemensamma utrymmen som 
har planerats så att invånarna säkert kommer i 
kontakt med varandra.

Kvarteret Victoria
Av särskilt intresse för svenskspråkiga är Kvarte
ret Victoria som skall förverkligas inom ramen för 
ett brett samarbete mellan ett stort antal finlandss
venska stiftelser och andra institutioner, bl.a. Fö
reningen Konstsamfundet och Stiftelsen Tre Sme
der.

I Kvarteret Victoria kombineras boende med ett 
brett urval av kulturtjänster och annan service. 
Projektets kärna utgörs av ett öppet kulturcent
rum, kring vilket man vill skapa en levande träff
punkt för Busholmen och hela staden. 

Utöver kulturfaciliteter – som bl.a. består av en 
teaterscen och studior – erbjuder Victoria offent
lig och privat service, förenings och kontorsut

Busholmen får gröna och gemenskapliga oaser

rymmen samt bostäder av många olika slag. I 
kvarteret byggs ARAstödda och gruppbyggda 
bostäder, hyresbostäder, studentbostäder, Hitas
bostäder och fritt finansierade bostäder. 

Det är fråga om ett synnerligen stort projekt, och 
det skall grundas totalt nio fastighets och bos
tadsaktiebolag i kvarteret.

Kvarteret Victoria (Illustration)

Senioritalo Aikalisä. 
(Havainnekuva)

Parvekenäkymä 
Airut-korttelissa. 
(Havainnekuva)
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Keskiaukeamalla olevilla Helsingin kaupungin infosivuilla on kuvattu 
Jätkä saaren tulevia rakennusprojekteja, joista ensimmäisten rakennus-
töiden on suunniteltu alkavan jo tämän vuoden puolella. Oikealla 

oleva kuva kertoo parhaiten, miten uuskohteet sijoittuvat kartalle.

Denna karta visar hur de nya byggprojekten beskrivna på Helsingfors 
stads informationssidor på mittuppslaget kommer att placera sig på Bus-
holmen. Byggnadsarbeten av de första projekten torde starta redan i år.

Keskiaukeaman kohteet kartalla

Projekten beskrivna på mittuppslaget på kartan

Suuri kiitos kaupungille kanavamme var
relle sijoitetusta uudesta valaistukses
ta. Valot ovat olleet siinä jo jonkin aikaa, 
mutta vasta nyt saan aikaan kiitoksen lä

hettämisen lehtemme kautta. 

Olen monta kertaa ajatellut asiaa koiraa ulkoilut
taessani. Uudet valot lisäävät liikkumisen muka

Kiitos valosta!
vuutta. Ne antavat myös paljon turvallisemman 
tunteen kävellessä kanavan varrella. Näkee ne 
koiran kakatkin korjata pois paremmin. Kaiken li
säksi lamput ovat mielestäni oikein kauniit. Kii
tos!
 

Nimim. 
Kanavaa koiran kanssa paljon kiertävä
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MEILTÄ TEILLE...

teekkarienautokoulu@welho.com

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

A = Kevään moottoripyöräkurssit ovat jo alkaneet. 
       Kysy lisää!

B =  Henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut 
  - laskut joustavasti 5 erässä
       - kurssit alkavat aina maanantaisin kello 17.00 

Courses available also in English, ask for more.

09 659 771

Gyldenintien konttori lopettaa kassapal
velut 24.3.2014 ja keskittyy sen jälkeen 
jatkossa neuvontapalveluihin. Pää töksen 
taustalla ovat muutokset asiakaskäyttäy

tymisessä. Asiakkaat käyvät yhä vähemmän pankin 
konttorissa hoitamassa päivittäisiä pankkiasioitaan. 
Sen sijaan he tarvitsevat neuvontaa esimerkiksi sääs
tämisessä ja lainaasioissa.

Kassapalvelut ovat asiakkaiden käytettävissä 24.3. 
saakka Nor dean Lauttasaaren konttorissa osoittees
sa Gyldenintie 6. Tämän jälkeen konttorissa tarjo
taan neuvonta ja asiantuntijapalveluita konttorin 
aukioloaikoina kello 10.0016.30. Tapaamiseen 
voi varata ajan etukäteen esimerkiksi pankin pu
helinpalvelusta numerosta 0200 3000. Konttorin 
yhtey dessä sijaitsevat laskunmaksu ja Otto.auto
maatit ovat asiakkaiden käytössä entiseen tapaan. 

Asiakkaat ovat muuttaneet pankkiasiointiaan vii
me vuosina ja samalla pankki on muokannut pal
veluitaan ja verkostoaan. Käteisen rahan käyttö 
on vähentynyt ja kortilla maksaminen lisääntynyt 
merkittävästi. Asiakkaat haluavat pankin kontto
rissa lähinnä neuvontaa. 

 Kassakonttorissa käyvien asiakkaiden mää
rä on vähentynyt ratkaisevasti. Asiakkaat haluavat 
hoitaa päivittäisiä pankkiasioitaan entistä enem
män kotona, töissä tai mobiilisti. Rahaa asiakkaat 
nostavat pääsääntöisesti automaatista tai kaupan 
kassalta, konttorinjohtaja Vappu Säynätkari ker
too.

Viime vuoden aikana Nordean asiakkaat ovat lisän
neet mobiilipankin käyttöä voimakkaasti, ja Suo

Nordean kassapalvelut 
loppuvat Lauttasaaressa

messa käyttäjiä on jo lähes 350 000. Aktiivikäyttäjät 
kirjautuvat palveluun keskimäärin 15 ker taa kuukau
dessa. Verkkopankin käyttäjiä on yli 1,7 miljoonaa.

 Jos päivittäisten pankkiasioiden hoitaminen as
karruttaa, siitä kannattaa tulla keskustelemaan kont
toriimme asiantuntijan kanssa. Me autamme ja opas
tamme asiakkaitamme jatkossakin näissä asioissa, 
Säynätkari lisää.

Päivittäiset pankkiasiat hoitu-
vat myös ilman tietokonetta 
Pankin verkkopalveluiden käyttö lisääntyy nopeas
ti, mutta asiakkaat voivat hoitaa päivittäisiä pankki
asioitaan edelleen muutenkin kuin tietokoneella tai 
älypuhelimella. Laskunmaksu ja tilitapahtumien tar
kistaminen onnistuvat maksuautomaateilla, joita 
löytyy 500 kappaletta ympäri Suomea. 

 Päivittäisiä pankkiasioita voi hoitaa myös pu
helinpalvelussa joka päivä kaikkina vuorokauden 
aikoina. Kun puhelun alussa tunnistautuu pankki
tunnuksilla, asioiden hoito nopeutuu, neuvoo Säy
nätkari.

Asiakkaat käyttävät laskujen maksamiseen myös 
maksupalvelua tai laskujen suoramaksua, joka 
otettiin käyttöön suoraveloituksen päätyttyä tam
mikuun lopussa. 

 Suosittelemme asiakkaillemme siirtymistä e
laskun käyttäjiksi suoramaksun sijaan. Jos asiakas 
ei käytä verkkopankkia, suoramaksu toimii aiem
min käytössä olleen kansallisen suoraveloituksen 
tavoin, Säynätkari sanoo. Käteistä kaupasta

Suurin osa asiakkaista nostaa tarvitsemansa kätei
sen rahan muualta kuin pankin konttorista. Norde
an korttiasiakkaat voivat nostaa käteistä rahaa 
kä teisautomaattien lisäksi myös paikallisesta K
ruokakaupasta tai Tokmannin myymälästä kort
tiostosten yhteydessä. Kauppoja on lähes 850 eri 
puolilla maata. 

Nordean Gyldenitien konttorin johtaja Vappu Säynätkari.

Kassapalvelut loppuvat Gyldenintien Nordeassa.

 Käteisnosto kaupan kassalla korttimaksun yh
teydessä onnistuu helposti, ja palvelun käyttö laa
jenee Suomessa jatkuvasti. Lauttasaaressa on 
nel jä käteispalvelua tarjoavaa Kkauppaa ja Ruo
holahdessa kolme. Lähimmät kassapaluihin kes
kittyneet Nordean konttorit löytyvät osoitteista 
Mannerheimintie 7 Helsingistä ja Länsituulentie 
10 Espoosta, Säynätkari sanoo.
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Apteekit
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46  09 2358 5300
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1  09 694 5351
• Apteekki Ruoholahti,  
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21  09 685 9410
Arkkitehtitoimistot
• Gullichsen Vormala Arkkitehdit,   
 Merimiehenkatu 36 D  010 328 3900
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
Hierontapalvelut
• Rentoplus, Itämerenkatu 16  046 813 0855
Hyvinvointihoidot
• Hyvinvointihoitola Vaaleanpunaisia Unelmia,   
 Kalevankatu 55 www.vaaleanpunaisiaunelmia.fi
• Method Putkisto/Mirja Heinonen,   
 Selkämerenkatu 10 045 209 4049

Ruoholahden palveluhakemisto
Isännöintitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu,   
   Messitytönkatu 8 B 30  0400 421 473
Kahvilat  
• Alejandra, Välimerenkatu 5  040 178 2788
• Café Rixi, Itämerenkatu 16 09 4289 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
Kuntosalit
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21  09 4153 3530
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9  09 18 041
  matkavaraukset 0600 15 700 (maks)
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 09 343 50500
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti,   
 Kauppakeskus, Itämerenkatu 21   010 249 1000
Ravintolat
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1 09 694 0078
• Dylan Milk, Porkkalankatu 5 www.dylan.fi
• Habanero, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• Martina, Itämerenkatu 21 020 799 4028
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C 010 766 3570
• 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!

Ruoholahdessa oli yleisessä käytössä uimahalli. 
Kaupunki halusi tontin kuitenkin muihin tarkoituksiin. 
Keräsin tuhatkunta nimeä kahteen adressiin ja onnis-
tuimmekin viivyttämään hallin lakkauttamista kah den 
vuoden ajan. Lopulta kaupungin johto lupasi liikunta-
virastolle ja asukkaille korvaavan hallin Jätkäsaaren 
Bunkkeriin nopealla aikataululla. Niin meille tiedo-
tettiin.

Bunkkerin urheilukeidas vuonna 2016 valmistuvine 
uimahalleineen oli keskeisin uuden Jätkäsaaren hou-
kutin, kuten kalliit brosyyrit ja nettisivut osoittavat.

Rakennuttajat ja asukkaat sijoittivat Länsisatamaan 
jopa 3,5 miljardia euroa. Kaupungin tonttimaan 
arvo nousi noin 350 miljoonaan euroon, kenties 
enemmänkin. Alueen 30 000 ”uudisasukasta” tulevat 
maksamaan kunnallisveroja yli sata miljoonaa euroa. 
Joka vuosi.

Viime vuonna kaupunki sai valmiiksi detaljisuunnitel-
mat hallin toteuttamiseksi. Rahatkin oli rahoitusjoh-
taja jo luvannut. Suunnitelma kuitenkin poistettiin 

budjetista. Esitteet muutettiin, hallilupaus poistettiin. 
Mutta netti muistaa kaiken! 

Yrjönkadun halli on riittämätön, palveluiltaan 25% 
oikeasta uimahallista. Salmisaaren liikuntakeskuksen 
toteutuksesta uinti pyyhkäistiin heti, kun Varma oli 
ensin saanut tontin 50% alennuksella.

Haluamme, että kaupunki heti korjaa toivottavasti ei 
tahallisen harhaan-johtamisen tai peräti sijoitusinfor-
maatiopetoksensa. Etelä-Helsingin kuntaverot 500 
miljoonaa vuodessa kattavat kaikki kulut 200 000 
ihmisen hallista.

Allekirjoita sinäkin vetoomus uimahallin 
puolesta netissä tai paperilomakkeella, 

jonka saa samasta 
nettiosoitteesta.

Meidän uimahalli nyt!
Se luvattiin meille 
jo vuonna 2009

Näin se löytyy Googlella: uimahalli bunkkeri
www.adressit.com/uimahalli_jatkasaari_bunkkeri

Allekirjoita 
adressi!

Kuvat Microsoft® clip art

Lasse Laaksonen
lasse@lassella.com
www.jatkasaaren.net 
www.ruoholahden.net

Kaupunki vastaamaan lupauksistaan uimahalliasiassa

Ruoholahdessa on herättänyt paljon 
huolta mittavien räjäytystöiden vai
kutus kiinteistöihin ja myös alueen 
sähköverkkoon. On löytynyt lukuisia 
sähköhäiriöitä, joiden on epäilty joh

tuvan räjäyttelystä. 

Asia on jo jonkin aikaa ollut Pelastuslaitoksen 
palotarkastajien tutkimuksen kohteena. Alla on 

Räjäytystöiden vaikutus 
sähköjärjestelmiin

”Raportti Ruoholahden alueen sähkö-
häi riöistä on vielä työn alla kunhan 
saan viimeisetkin sähkötarkastus-
raportit lähipäivinä.

Suoraa syy-yhteyttä työmaalouhinnasta 
tai työmaaliikenteen tärinöistä havaittuihin 
sähköhäiriöihin ei voida osoittaa. Yhteyt-
tä ei voida myöskään täysin pois sulkea.

Suuri osa havaituista sähköhäiriöistä on 
liittynyt kuitenkin rakennusten sähkö- tai 
ryhmäkeskuksissa havaittuihin löysiin joh-
toihin tai liitoksiin, joita nyt tehdyissä säh-
kötarkastuksissa on kiristelty. Liitoksia 
ei välttämättä ole kiristetty sitten ko. ra-
kennusten valmistumisten jälkeen, joten 
löysyyksiä on saattanut olla vuosikausia 
tai ne ovat syntyneet ajan kuluessa. 

Ilmiötä runsaista sähköhäiriöistä ja niiden 
syistä selvitellään eri viranomaisten ja toi-
mijoiden kanssa kunhan kaikki sähkö-
tarkastusraportit on saatu ja analysoitu. 
Välttämättä kaikilla sähköhäiriöillä ei 

muutamia tarkastusraportteja vailla oleva väliai
karaportti tilanteesta. Näyttäisi siltä, että alueen 
asukkaat voivat olla rauhallisia. Mikäli kuitenkin 
viime vaiheessa saatujen tietojen  mukaan asiaan 
tulee muutos, lehti julkaisee loppuraportin seuraa
vassa numerossa.

Tässä väliaikaraportti:

ole yhteyksiä toisiinsa, vaan häiriöt voivat 
olla myös yksittäisiä.

Ruoholahden alueella on kuitenkin kiitet-
tävän valveutuneita asukkaita, joten myös 
siksi ilmoituksia tuli marras-joulukuus-
sa runsaasti, myös huhujen seurauksena. 
On kuitenkin hyvä, että häiriöt tulivat esille. 

Sähkönlaadussa tai jakeluverkossa 
ei saadun tiedon mukaan ole todettu 
häiriöitä. Häiriöt ovat siten olleet 
rakennuskohtaisia. Ruoholahden työmaa-
alueen toimijoiden ja eri viranomaisten 
kanssa asiaa kuitenkin vielä selvitellään. 

Tämänhetkisten tietojen mukaan alueen 
asukkailla ei ole syytä huoleen. Mah-
dollisista sähköhäiriöistä pitää aina 
ensisijaisesti ilmoittaa oman taloyhtiön 
kiinteistönhuollosta vastaaville ja 
omalle sähköyhtiölle.

Anne Koivisto
varautumissuunnittelija

Helsingin kaupungin pelastuslaitos”
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Ruoholahdessa tapahtuu

www. kaapelitehdas.fi

Tallberginkatu 1

KAAPELI

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

Ti 25.2. Liszt ja unkarilainen musiikki, Mart 
Ernesaks, piano. Helsingin Konservatorion opet
tajakonsertti. Kamarimusiikkisali, 10/5 €
To 27.2. klo 18.00 Kahvikonsertti konservatori
on aulassa. Opiskelijat ja oppilaat musisoivat. Va
paa pääsy.
Pe 28.2. klo 19.00 Ritva Laamasen lauluoppi
laat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Pe 28.2. klo 19.00 Kärsimyksien ylistys, lied
konsertti. Maria Turunen, laulu, Armaan Madar, 
piano. Konserttisali, vapaa pääsy.
La 1.3. klo 13.00 Pianoiset aivan. Naoko Shiba
yamaAarnion oppilaat. Kamarimusiikkisali, va
paa pääsy.
Su 2.3. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen aar
teita. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 
10/8 €
Ma 3.3. klo 18 Kitaralla koreasti! Konservatori
on kitaristit. KMS
Ke 5.3. klo 18.30 Pianolle pikkusormi. Anna 
Linjaman oppilaat, lk 131, vapaa pääsy.
Pe 7.3. klo 16.00, la 8.3. klo 11 alkaen Jousisoit
tajaiset, KMS, KS tarkemmat ajat www.konser
vatorio.fi Konsertit
Ma 10.3. klo 19 Kamarimusiikkikonsertti. Mu
siikkia eri aikakausilta opiskelijoiden esittämänä, 
ohj. opettaja Timo Saarilahti. Kamarimusiikkisa
li, vapaa pääsy.
To 13.3.. klo 19.00 Laulaen iloa saamme. Han
naLeena Haapamäen oppilaat, lk 130, vapaa pää
sy.
Pe 14.3. klo 18 Musiikkiilta. Oppilaat ja opiske

lijat esiintyvät. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
Su 16.3. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen 
aar teita, Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 
40. 10/8 €
Ma 17.3. klo 19.00 Liederkreisit 2. Laulajien ja 
pianistien konsertti, ohj.op. Heikki Pellinen. Kon
serttisali, vapaa pääsy.
Ke 19.3. klo 19.00 Italiasta itään, Antti Hotti, pia
no. Konservatorion opettajakonserttisarja. Konsertti
sali, 10/5 €
To 20.3. klo 18.00 Kahvikonsertti aulassa. Opis
kelijat ja oppilaat musisoivat. Vapaa pääsy.
To 20.3. klo 19.00 Vanhaa musiikkia, nuoret 
muu sikot. Laajasalon kirkko, Reposalmentie 13, 
Helsinki
Pe 21.3. klo 19.00 Laulaen iloa saamme. Han
naLeena Haapamäen oppilaat. Kamarimusiikki
sali, vapaa pääsy.
Pe 21.3. klo 19.00 Lumoavaa laulua. Ritva Laa
masen oppilaat, lk 130, vapaa pääsy.
To 27.3. klo 18.00 Kevätpuhallukset. Konserva
torion puhallinsoittajat. Konserttisali, vapaa pää
sy.
Pe 28.3. klo 18.00 Viulut ja violat villeinä. Sari 
Aallon oppilaat. Kamarimusiikkisali, vapaa pääsy.
La 29.3. klo 13.00 Sormivärein. Naoko Shibay
amaAarnion ja Antti Hotin oppilaat. Kamarimu
siikkisali, vapaa pääsy.
Ma 31.3. klo 18 Musiikkiilta. Opiskelijoiden ja 
oppilaiden esityksiä. Kamarimusiikkisali, vapaa 
pääsy.

Konserttikalenteri

Merikaapelihalli

Within Temptation 26.2.
Joogafestival & Zen-Expo 1.–2.3.
Taidemaalariliiton teosvälitys 8.–16.3.
Helsinki Ink 21.–23.3.

Puristamo ja Valssaamo

Kuvanveistäjien ja taidegraafikoiden  
teosvälitys 27.2.–2.3.

Puristamo

Ornamon Teosmyyntinäyttely 8.–16.3.

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Pikku Prinssi 1.3.–5.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Map of Scars 20.–23.2.
Zoo 7.–19.3.
Suden Huuto 20.–23.3.

Suomen valokuvataiteen museo

Tuija Lindström 15.1.–9.3.
Dorothée Smith 15.1.–9.3.

Teatterimuseo

Näyttelijän kengissä 22.8.–1.6.

MUU Kaapeli

Kalle Lampela 7.2.–2.3.

Galleria Arkki

Arkki 2012 

Drawing Gallery D5 

EARTH Effects 30.1.–24.4.

stoa mariapassio

Atro Lahtela 3.1.–28.2.
Marja Paasio 1.3.–

Galleria Aapeli

Seija Westman 18.2.–7.3.

Septarian pop up -tila

Studio Variaatio 17.2.–4.3.

Suomen suurimman kulttuurikes
kuksen tai de kou lut, museot ja 
teatterit järjestävät kesäkursseja 

lapsille, nuorille ja aikuisille. 

Tarjolla on kesällä 2014 muun muas
sa akrobatiaa, arkkitehtuuria, teatteria, 
valokuvausta, parkouria, tanssia, rans
kan kieltä, kuvataidetta, suomalaista 
ruokakulttuuria, huonekalujen kunnos
tusta ja lyhytelokuvien tekemistä. 

Kursseja järjestävät Lasten ja nuor
ten arkkitehtuurikoulu Arkki, Hotelli 
ja ravintolamuseo, Helsingin taiteilija
seuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus, 
Työväenopisto, Tanssiteatteri Hurja
ruuth, Zodiak – Uuden tanssin keskus, 
Teatterimuseo, Valokuvataiteen museo 
ja Ranskan instituutti.

Ilmoittaudu Kaapeli-
tehtaan kesäkursseille!

Kurssitiedot julkaistaan Kaapelitehtaan 
verkkosivuilla maaliskuun alussa. 

Tarkempia lisätietoja kannattaa kysyä 
suoraan kurssien järjestäjiltä.

www.kaapelitehdas.fi
www.arkki.net
www.hotellijaravintolamuseo.fi
www.helsingintaiteilijaseura.fi
www.ilmonet.fi
www.hurjaruuth.fi
www.zodiak.fi
www.teatterimuseo.fi
www.valokuvataiteenmuseo.fi
www.france.fi

Repeat videokurssi.

eMilia erfving

Fmp kesäkurssi..

eMilia erfving

Nyt siihen tarjoutuu jälleen mahdolli
suus, kun konservatorion soitinesittely
päivä järjestetään jokakeväiseen tapaan 
huhtikuussa, lauantaina 12.4. Sil loin ovet 

avataan kello 10, ja päivän alkajaisiksi lapset mu
sisoivat aulassa. 

Tämän jälkeen yleisö, sekä lapset että aikuiset, 
pääsee kokeilemaan luokkatiloissa erilaisia instru
mentteja. Samalla voi opettajilta kysellä, millaista 
soitonopiskelu on ja mitä kaikkea opiskeluun liit
tyy. 

Ja ne, jotka aikovat pyrkiä konservatorioon, voi
vat osallistua leikkipyrkijäisiin. Pyrkijäisissä saa 
tuntumaa tuleviin pääsykokeisiin, jotka pidetään 
toukokuussa. Voit tutustua pääsykoekäytäntöihin 
ja hakemiseen konservatorion verkkosivuilla, jos
ta löytyy tietoa myös pianonvirittäjän ja muusi
kon ammatillisesta koulutuksesta konservatorios
sa.
 
Soitinesittelypäivänä on tarjolla myös muita ta
pahtumia, kuten Kissa Kehrääväinen, näyttämöl
linen musiikkiesitys lapsille ja vanhemmille. Esi
tyksen toteuttavat Helsingin Konservatorion 
Tähtisumukuoro ja Vanhaan musiikkiopiston Mi
nitkuoro. Visselipäivän tapahtumiin on vapaa 
pääsy.
 
Ennen Visselipäivää konservatoriossa on tapah
tumia moneen makuun, opettajakonsertteja, jou
sisoittajaisia, laulumusiikkia, orkesterikonsertteja, 
oopperaa ja opiskelijakonsertteja. Lisäksi vierai
lemme Sinebrychoffin taidemuseossa sunnuntai
sin kerran kuukaudessa samoin kuin keskustan 
Fazerin kahvilassa. 

seija asKolin

Kuva konservatorion aulasta Visseli-
soitinesittelypäivänä 2013. 

Haluatko 
kokeilla soittamista?

Tervetuloa kuuntelemaan! Konsertti
kalenteri www.konservatorio.fi Konsertit.
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KAUPPAHALLIKUJA PALVELEE

Tarjoukset voimassa ma-ke 24-26.2.2014 •  Palvelemme: ma-pe 9-21, la 8-18 ja su 12-18
Tarjoukset voimassa vain kotitalouksille ja tuotteita on rajoitetut erät 

010 538 2800 • Itämerenkatu 21, Ruoholahti • www.k-citymarket.fi1h pysäköinti 
k-plussa-
kortilla

METRO JA 
RATIKKA 8

TUNNELI 
PARKKIIN

ILMARINENHoliday Inn
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Porkkalankatu

Itämerenkatu

Länsiväylä
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BUSSIT

ilMainEn

    EURON PÄIVÄT                                               MA-KE 24-26.2.

Katso muut  

tarjouksemme  

www.citymarket.fi 

Pirkka 
tuore makea
ANANAS
Costarica

1 ,-kg
LUUMU- 
TOMAATTI
Espanja

1 ,-kg

Shampion
OMENA
Puola

1 ,-kg
Cosmopolitan
SALAATTI
250 g (4,- kg) 
Espanja

1 ,-ps
Pirkka
PARSAKAALI
400 g (2,50 kg), 
Espanja

1 ,-kpl
Pirkka
KIIVI
500 g (2,- kg), 
Italia

1 ,-rs
Atria
Sika-nauta-
JAUHELIHA
250 g (4,- kg)

1 ,-rs
 raj. 3 rs/talous

HK Poprilli 
gRILLI- 
MAKKARA
400 g (2,50 kg) 

1 ,-pkt
 raj. 3 pkt/talous

Hoviruoka 
LIHAPIIRAKKA
4 kpl/400 g 
(2,50 kg)

1 ,-pkt
 raj. 3 pkt/talous

Saarioinen 
Pienet
RIISIPIIRAKAT
6 kpl/240 g 
(4,17 kg)

1 ,-pkt
 raj. 3 pkt/talous

Findus
10 Frionor
KALAPUIKKO
250 g (4,- kg) 

1 ,-pkt
 raj. 3 pkt/talous

Findus 
VIHANNEKSET
Nuppu-,herkku- ja 
talonvihannekset
300 g (3,33 kg) 

1 ,-ps
 raj. 3 ps/talous

Fazer 
MARJA-
PIIRAKAT
2 kpl/140 g
(7,14 kg) 

1 ,-pkt
 raj. 3 pkt/talous

Saarioinen 
VISPIPUURO 
JA KIISSELIT
200 - 300 g
(3,33 - 5,- kg)

1 ,-rs
 raj. 3 rs/talous

Pirkka
NAPOSTELU- 
PORKKANA
250 g (4,- kg), 
Suomi  

1 ,-ps
PERUNA
5 kg (0,20 kg), 
Suomi  

1 ,-ps


