Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 10/2014
Lehdessä muun muassa:
• ympäristöystävällistä autoilua s. 3
• kaupunki kuuntelee asukkaita s.6-7
• ekaluokkalaisten touhupäivä s. 8
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Ostospaikka
sopivasti lähellä

Nyt löydät myös Musti ja Mirri -myymälän
kauppakeskuksesta

Tarvikkeet ja ruoat koirille, kissoille ja pieneläimille
Suomen suurimmasta lemmikkitarvikeketjusta. Muista häntä!

Bieder Kukkakauppa • CarWash • Ciao! Caffé • Fenno Optiikka • Habanero • Helsingin OP Pankki • Hiusfashion • Luontaistuntija • Martina
Mayor’s Gym • Motivus • NycBurger • Subway • Tiger • Tiger Mama
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Selkämerenpuiston
peruskorjaus valmistunut

Pääkirjoitus

uuri nyt sataa kuin ämpärillä heittäisi. Ei tee mieli mennä ulkoilemaan.
Muuten syksy on ollut todella hieno. Täällä etelässäkin on aurinkoisina
syyspäivinä nähty uskomattomia väri
maailmoja. Ruskaa Ruoholahdessa. Kuulostaa
melkein rockkappaleelta.
Viime numerossa oli tarina alueemme vanhimpiin asuintaloihin kuuluvan Sinikaislan
syntymäpäiväjuhlista. 20 vuotta tuli täyteen.
Tässä lehdessä kerrotaan lyhyesti, miten alueemme uusimpiin kuuluva kiinteistö juhli yhden
vuoden täyttymistä Välimerenkadun alussa.
Pidän nyt taukoa näiden merkkipäiväjuhlien raportoimisessa. Taloyhtiöiden juhlapäiviä
riittäisi varmasti joka lehteen, mutta kirjoitettavaa on paljon muutakin.
On kuitenkin ilo huomata, että Ruoholahdessa, johon mielestäni Jätkäsaarikin kuuluu
oleellisena osana, halutaan viettää aikaa yhdessä, juhlistetaan yhteiseloa ja nähdään vaivaa yhteisen hauskan luomiseksi. Nykymaailman menossa vapaaehtoistyö on todella
har
vinainen ja hupeneva voimavara. Ollaan
siis iloisia, että joku vielä jaksaa ja tuetaan
toimintaa mahdollisuuksiemme mukaan. Pihajuhlat ovat hieno tapa tutustua talon ihmisiin, ja kun Välimerenkatu 4:n lailla mukaan
kutsutaan vielä naapurikiinteistönkin väki,
ovat mahdollisuudet uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen moninkertaiset.
Vapaaehtoistyöstä muistui mieleen, että Jätkäsaari seura sytyttää valon pimeyteen marraskuun 15. päivä Jaalarannassa. Seuran työ
perustuu myös vapaaehtoisvoimaan. Tulkaa
kaikki mukaan tilaisuuteen ja miksei myös
jatkoille. Tilaisuudesta on ilmoitus tämän lehden loppupäässä.
Lehden keskiaukeama on aina varattu kaupungille. Tarkoituksena on, että he siinä kertovat vireillä olevista suunnitelmista ja niiden
toteuttamisesta. Tämä on ehkä tärkeintä informaatiota, mitä lehden kautta alueen asukkaille voidaan välittää. Jokaista alueella asuvaa

kiinnostaa, mitä kotinurkilla tapahtuu ja lähikaupunginosien asukkaitakin kiinnostaa, mitä
täällä tehdään sellaista, joka vaikuttaa heihin.
Varsinkin rakentamisen vaikutukset liikenteeseen kiinnostavat ihan kaikkia. Yhteistyö
kaupungin kanssa on viime aikoina toiminut
moitteettoman hyvin. Haluankin esittää siitä
vilpittömät kiitokset asianosaisille. Erityisen
iloinen olin tämän lehden kaupungin osuudesta, jossa virkamiehet selkeästi osoittavat, että
he kuuntelevat asukkaita ja haluavat ottaa toiveet mahdollisimman hyvin huomioon. Pieni
interaktiivinen osuus keskiaukeamalla oli mielenkiintoinen.
Toinen kiitoksen paikka ovat Jätkäsaareen ilmestyneet pylonit eli opastintornit. Kirjoitin
niistä jo kuvan kanssa oman pikkujutun tähän
lehteen, mutta mainio keksintö ansaitsee varmasti parikin kiitosta. Toivottavasti nyt loppuu
epätoivoisten, eksyneiden laivamatkustajien
harhailu kaduillamme. Opasteet ovat hyvät ja
ne tulivat tarpeeseen.
Tämä on vuoden toiseksi viimeinen lehti. Aika
kuluu pelottavan nopeasti. Seuraava lehti tulee
jakeluun vasta 13.12. ja se on silloin marrasjoulukuun kaksoisnumero. Toivon saavani siitä elokuun lehden tavoin taas 16-sivuisen. Tämä vaatii, että mahdollisimman moni haluaa
olla mukana luomassa joulun tunnelmaa. Lehteen odotan taas paljon ilmoituksia alueen yrittäjiltä.
Joulu taitaa sittenkin olla parasta kaupallista
aikaa kirkollisesta taustastaan huolimatta. Kertokaa, mitä teillä on tarjolla joulun alla. Toivon myös, että ne yritykset, jotka vuoden mittaan eivät laita lehteen ilmoituksia myytävistä
tuotteista, lähtevät mukaan lehden tekoon pienellä joulutervehdyksellä. Tehdään tällä taval
la Ruoholahdesta ja Jätkäsaaresta yhteinen
paikkamme. Toivotellaan siis hyviä joulunpyhiä sitten seuraavassa lehdessä. Tällä kertaa
toivon lämmintä ja aurinkoista syksyä kaikille.
Peter Stormbom

JÄTKÄSAAREN APTEEKKI
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ätkäsaaressa sijaitsevan Selkämerenpuisto on avattu peruskorjauksen jäljiltä. Liki
kahden hehtaarin laajuisesta puistosta on
kunnostettu tänä vuonna noin puolet. Puisto on jaettu toiminnoiltaan liikuntakenttään, leikkikenttään ja oleskelupuistoon. Näkyvimmät toimenpiteet on toteutettu liikuntakentällä
ja sen lähiympäristössä.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto käynnisti puiston suunnittelun tammikuussa 2013 ja puistosuunnitelma hyväksyttiin yleisten töiden lautakunnassa kesäkuussa 2013. Sen jälkeen laadittiin
tarkemmat rakennussuunnitelmat. Peruskorjaustyöt on toteutettu tänä vuonna ja rakentamisesta on vastannut pääurakoitsijana Stara. Kohteen
puisto- ja rakennussuunnittelu on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä.
Peruskorjauksen päätavoitteita ovat olleet liikuntakentän kuluneiden rakenteiden ja pinnoitteiden
uusiminen sekä sitä kautta toimintojen uudelleen
sijoittaminen. Liikuntakentän kaikki päällysteet on
uusittu ja kuivatusta on tehostettu. 60x40 metrin kokoinen pelikenttä on pinnoitettu kumirouhetekonurmella, joka voidaan talvella jäädyttää myös
luistinradaksi. Tekonurmikenttää kiertää 215 metrin pituinen sinisellä pinnoitteella päällystetty
juoksurata, josta 60 metrin osuus on toteutettu nelirataisena.
Liikuntakentän itärajalle on toteutettu nurmikumpareet ja katsomo. Katsomorakenteina toimivat
muotoillut betonimuurit. Nurmikumpareille on istutettu lehmuksia ja kevätsipulikukkia. Kenttäalueen eteläpäätyä rajamaan on rakennettu viiden
metrin korkeuteen ulottuva metallilanka-aita, joka
suojaa kerrostalon pihaa. Muut uudet aidat ja kaiteet rajoittavat ajamista liikuntakentälle. Huolto-
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ajo ja kulku kentälle tapahtuvat pääosin suljettavien porttien ja kapeampien kulkuaukkojen kautta.
Kulkuyhteys Messitytönkujalta on säilytetty nykyisellään.
Leikkikentän puolella on uusittu liukumäki ja keinueläimiä sekä kunnostettu säilytettäviä välineitä kuten kiipeilyteline ja tasapainoilukepit. Lisäksi on asennettu juoksuesteaitoja leikkivälineiden
yhteyteen sekä kaksi uutta piknikpöytää. Leikkikentän valaistusta on parannettu ja muutenkin koko puiston valaistus on uusittu. Alkuperäisistä valaisimista pelikentän hienot vihreät valaisinmastot
on säilytetty.
Alueen peruskorjauksessa on huomioitu eri-ikäiset käyttäjät ja myös käyttäjien toiveet. Esimerkiksi viereisen kansainvälisen koulun oppilailta
saatiin ideoita suunnitteluvaiheessa. Toiveiden ja
ideoiden pohjalta kentälle on toteutettu mm. värikkäät hyppyruudukkokumpareet, 4square -pallopeliruudukko, katsomo ja pituushyppypaikka.
Kuntoilijoita palvelevat etenkin alueelle tuotu katoksellinen minikuntosali ja puistonpenkin edustalle asennetut jalkapolkimet.
Puistoalueelle on uusittu kaikkiaan noin 20 penkkiä ja lisäksi kolme uutta penkkiä on kiinnitetty
kentän eteläpäädyn muuriin. Muita uusia varusteita ovat pyörätelineet ja syväkeräysastia liikuntakentän portilla. Muuten oleskelupuiston puolella
on tehty pieniä kunnostustöitä, kuten poistamalla
pensasistutuksia ja korjaamalla vaurioituneita kiveyksiä. Suunnitelmasta toteutetaan myöhemmin
ainakin puiston läpi kulkeva sininen pyörätie Selkämerenpuiston eteläosan rakentamisen yhteydessä.
Marko Ahola,
maisema-arkkitehti, Ramboll Finland Oy
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Ruoholahden Sanomat
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e oli erikoinen kokemus.
Auto lähti liikkeelle täysin
äänettömästi. Vauhdin kiihtyessä meno kuulosti hyvin
vaimealta lentokoneen ujellukselta.
Toimittaja oli elämänsä ensimmäistä kertaa sähköauton kyydissä.
Kyydin tarjosivat EkoRent Oy:n
perustaja Juha Suojanen ja kehityspäällikkö Ari Kivimaa.
EkoRent tarjoaa sähköautojen vuokrausta. Juha Suojanen vahvistaa, että sähköautot ovat ympäristöystävällisin tapa autoilla. Ne ovat meluttomia, hajuttomia ja päästöttömiä. EkoRent on
rakentanut pääkaupunkiseudulle palveluverkon,
joka tarjoaa asiakkailleen helpon, edullisen ja
luontoystävällisen vaihtoehdon erilaisiin kuljetustarpeisiin.

EkoRent on start up –yritys
Start up-yrityksillä tarkoitetaan innovatiivisia, uusia kasvuyrityksiä, joilla on lupaava toiminta- tai
tuoteidea ja jolla odotetaan saavutettavan vauhdikas kehitys menestykseen ja kansantaloudellisestikin merkittävään asemaan. Nämä yritykset tarvitsevat toiminnan alkuvaiheessa oman pääoman
lisäksi myös partnereita helpottamaan alkutaipaleen rahoituspulmissa. Juha Suojanen kertoo, että
EkoRentilläkin partnerointi on tärkeä osa menestykseen pyrkimystä.
Autonvuokraustoiminta vaatii yrityksen perustamisvaiheessa suuria pääomia, mutta toiminnan
käynnistyttyä sen pyörittämiseen vaadittavat panokset ovat kohtuullisia. Siksi yhteistyö esimerkiksi autonvalmistajien kanssa on oleellisen tärkeää. Menestyksen edellytys on mahdollisimman
nopea käyttöasteen nosto, jotta hankittuun käyttöomaisuuteen sidottu varallisuus saadaan maksuun.
- Päätimme avata palvelumme tarjoamalla vuokralle Nissan Leaf-mallia. Mallia on myyty enemmän kuin kaikkia muita sähköautoja yhteensä
minkä näimme takaavan ettei niin sanottuja lastentauteja esiinny. Sitä on myyty yksin Norjassa yli 15 000 kappaletta ja se on osoittautunut hyvin toimivaksi myös pohjoisen talviolosuhteissa.
Meillä ei ole mahdollisuutta toimia emmekä halua asiakkaidemme palvelun käyttökokemusta vaarantaa toimimalla uusien mallien testaajina.
Tällaisiakin tarjouksia olemme idän suunnalta jo
saaneet.

Sähköauto soveltuu
hyvin kaupunkiajoon
- Olemme valinneet mainoslauseeksemme: ”kaupungin siistein menopeli”. Tällä haluamme viestittää, että sähköauton käyttö sopii erinomaisesti kaupunkiolosuhteisiin. Käytössämme olevissa
malleissa yhdellä akun latauksella voi realistisesti ajaa 160-190 kilometriä. Harkitsemme myös
muiden mallien, esimerkiksi autojen joilla maksimiajomatka kertalatauksella nousee yli 500 kilometriin, lisäämistä kalustomme.

Vuokratun sähköauton käyttö
on edullista ja säästää luontoa
Auton käytöstä on tehty monia tutkimuksia. Suomalainen ajaa autolla keskimäärin 42 kilometriä
vuorokaudessa ja autoa käytetään vajaa kaksi tuntia. Toisen tutkimuksen mukaan auto seisoo käyttämättä keskimäärin 95% vuorokaudesta. Kaupunkilaiselle voi siis olla hyvinkin paikallaan
miettiä oman auton omistamisen mielekkyyttä.
Sähköauton akun lataus on EkoRentin asiakkaille
aina ilmaista EkoRentin omilla asemilla. Omaan
bensiinikäyttöiseen verrattuna kulutuksen kustan
nukset ovat murto-osan luokkaa. Vuokra-auto vapauttaa lisäksi autoon liittyvistä sivukuluista:
vakuutusmaksuista, ajoneuvoverosta sekä korjaus- ja huoltokustannuksista. EkoRent on rakentamassa palveluverkkoa pääkaupunkiseudulle lisäten palvelupisteitään paikkoihin, joihin on helppo
tulla ja missä ihmiset ovat tottuneet käymään, esimerkkinä kauppakeskukset.
- Kauppakeskus Ruoholahti on yksi ja meitä lähinnä oleva piste. Muita ovat mm. Kauppakeskus
Ainoa Tapiolassa sekä kauppakeskukset Espoon
keskuksessa, Myyrmäessä, Arabiassa jne. Palveluverkon rakentumista ja uusien palvelupisteiden
avaamista voi seurata EkoRentin verkkosivuilla.
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Ari Kivimaa (vas) ja toimitusjohtaja Juha Suojanen, EkoRent Oy.

EkoRent - autoilua
hyvällä omallatunnolla
Palvelupisteen lähellä asuvan kannattaa harkita
kokonaan omasta autosta luopumista.

Hinnoittelu on rakennettu käyttötarpeen mukaan
EkoRent on rakentanut hinnastonsa vastaamaan
erilaisia asiakastarpeita. Hinnoittelu on jaettu kolmeen kategoriaan sen mukaan, mikä on asiakkaan
käyttötarve.
Satunnaiskäyttäjä: Käytät autoa harvoin, mutta
haluat kokeilla palvelua sekä sähköautoa ilman sitoumuksia. Maksat 5 euron kertaluonteisen liittymismaksun ja auton käytöstä tuntipohjaisen hinnan mukaan.

EkoRent on päätynyt Nissan Leaf-autoihin.

Säännöllisesti tarvitseva: Arvioit käyttäväsi autoa muutaman tunnin viikossa ja haluat hyödyntää
jäsenille tarjottavan alhaisen tuntihinnan. 8 euron
kuukausittaisen jäsenmaksun lisäksi maksat auton
käytöstä vain 8 euron tuntihinnan.
Aktiivikäyttäjä: Tarvitset autoa lyhytaikaiseen
arkikäyttöön kohtuullisen usein sekä satunnaisesti
viikonlopuiksi. Haluat kuitenkin välttyä oman auton kustannuksilta sekä ylläpitovaivoilta ja niinpä
edullinen sähköauto sopiikin sinulle erinomaisesti. Kuukausimaksun lisäksi maksat käytöstä alhaisen tuntihinnan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus
vuokrata auto lauantai iltapäivästä maanantai aamuun edulliseen paketti hintaan.
Mikäli et halua palauttaa autoa EkoRent palvelupisteelle illalla mutta et autoa myöskään käytä, voit tauko-toiminnolla kytkeä laskutuksen yö
ajaksi pois päältä ja palauttaa auton vasta aamulla.
Kaikki hinnat sisältävät aina vakuutukset ja rajattomat kilometrit, ilmaiset auton lataukset sekä pysäköinnin vapailla EkoRent palvelupisteillä. Ja il-

maisia sähköautojen pysäköinti ja latauspisteitä
on pääkaupunki monia muitakin.

Palvelun käyttö on yksinkertaista
Autoa tarvitessasi kirjaudut EkoRentin sivuille tietokoneellasi tai puhelimellasi. Sivuilta näet
karttasovelluksella lähimmät vapaat autot ja paljonko autolla voi ajaa ennen seuraavaa latausta.
Tarpeesi mukaan voit valita itsellesi sopivan auton.
Kun olet varauksen tehnyt ja saavut autolle, toimii puhelimesi auton avaimena. Puhelimen avulla voit käyttää aloita (vuokraus), tauota (lukitsen
ovet kesken vuokrauksen), sekä lopeta (vuokraus)
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toiminteita. Lopettaessasi vuokrauksen jätät auton
EkoRentin palvelupisteelle, kytket auton lataukseen, ja painat lopeta (vuokraus) nappia puhelimessasi. Näin auto jää lukittuna odottamaan seuraavaa käyttäjää. Jos et käytä tietokonetta, etkä
pääse puhelimella verkkoon, on auton käyttöönotto ja käyttö mahdollista myös tekstiviestien avulla.
Edullista, helppokäyttöistä ja ympäristöystävällistä!
EkoRent Oy
www.ekorent.fi
PS
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Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

S

Ruoholahden
kappelin kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Syksyn värikkäät
terveiset nuorisotalolta!

yksyn säät taas saapuivat; mutta lämpöä
nuorisotalollamme riittää. Kiitokset siitä kuuluvat talomme nuorille; heitä onkin
riittänyt jokaiselle aukiolopäivälle jo melkoisesti; mukaan silti mahtuu vielä runsain mitoin.
Alkusyksyn toiminnat ovatkin päässeet jo hyvään
vauhtiin. Varhaisnuorille tarjotuissa kerhoissa löytyisi vielä tilaa, keskiviikkokisaan mahtuu mukaan ja ehtii saalistamaan paljon pisteitä ennen
loppuhuipentumaa joulun alla.

Torstain sirkusmaailma voi viedä sinutkin mukanaan mitä hurjimpiin suorituksiin - rohkeasti vaan
kokeilemaan. Savikerhoon ja ”tyttikseen” mahtunee vielä muutama nopea; olkaa siis yhteydessä
ohjaajiin lisätietojen saamiseksi.

Iltanuoret matkasivat syyslomaviikolla ajamaan
kartingia ja heille on luvassa yö-nuta Halloween
-teemalla loka-marraskuun vaihteessa.
Uusinta uutta talolla on kaksi iPadia, joita lainaamme nuorille. Varmistathan, että sinulla on
voimassa oleva jäsenkortti; sillä tarvitset sitä iPadin lainaamiseen.
Pitkän odottelun jälkeen vihdoin ja viimein viereinen kenttäkin avautui ja siitähän valmistuikin
mitä hienoin urheilupaikka. Luvassa onkin paljon jalkapallon peluuta, aloitammekin turnauksella lauantaina 25.10. Seuraa ilmoittelua tai tule kysymään lisätietoja ohjaajilta ja varsinkin Ericiltä;
joka on palannut opiskelun jälkeen takaisin nuorisotalolle.

Marraskuun tapahtumia:
• karsintapelejä varhaisnuorten biljarditurnauksen edustajiksi (2 + 1 varajäsen)
• ma 3.11. talokokoukset
• la 8.11. nuorisotalo auki kello 16-22.45
• vko 42 10.-13.11. on iltanuorilla mahdollisuus äänestää Ruutivaaleissa, ota kotiisi tullut
kirje mukaan nutalle ja vaikuta äänestämällä parempaa Helsinkiä nuorille. Äänestykseen on
varattu kaksi tietokonetta.
• to 13.11. mahdollisuus lähteä ohjaajien mukaan vaalivalvojaisiin Glooriaan kuulemaan Ruudin
äänestystulokset - meitä jännittää meidän oman talon ehdokkaan puolesta…
• ma 17.11. talokokoukset
• to 20.11. varhisten biljarditurnaus Punavuoren nuorisotalolla
• la 22.11. nuorisotalo auki kello 16-22.45
Tepa

T

Tervehdys
diakoniatyöstä!

otuttelemme jälleen talviaikaan sekä pimeneviin ja lyheneviin päiviin. Vähenevän valon aikana mieli kaipaa virkistystä, jota myös täällä kappelilla on tarjolla
erilaisin toiminnoin.
Seurakunnissa eletäänkin marraskuun aikana jännittäviä aikoja, kun tiedossa on seurakuntavaalit,
jotka pidetään joka neljäs vuosi ja joilla valitaan
seurakuntiin kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot. Niihin valitut henkilöt ovat päätöksentekijöitä monissa tärkeissä kysymyksissä seurakunnan toiminnan kannalta. Valintaan kannattaa siis
vaikuttaa äänestämällä! Seurakuntavaaleissa saavat äänestää 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä
9.11.2014 täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon
jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, jäsenyys riittää.
Marraskuun viimeisenä sunnuntaina vietetään 1.
ad
venttia, joka aloittaa uuden kirkkovuoden ja
joulunajan odotuksen, sekä on toiminnallisesti yksi näkyvimmistä seurakunnan kausista.
Yksi tärkeimmistä marraskuun tapahtumista lienee kuitenkin 9. päivänä vietettävä isänpäivää, joka
on vakiinnuttanut asemansa suomalaisissa perheissä
äitienpäivän tavoin. Kuitenkin jotkut saattavat kokea
ulkopuolisuutta isänpäivänä, koska ovat kasvaneet
ilman isää, menettäneet oman isänsä tai muistot
omasta isästä muuten ovat kipeitä.
On silti olemassa Isä, jossa kaikki odotukset - sekä niiden joilla on ollut isä että niiden, joilla ei
isää ole ollut - täyttyvät ”monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella”
(Ef. 3:20), joka on luvannut: ”Minä en sinua jätä, enkä koskaan sinua hylkää” (Hebr. 13:5),

tämä ajatus Jumalan lapsena olemisesta voi tuoda
lohtua siitä, että vaikka inhimillinen isämme ei
ole aina osannut olla täydellinen isä, Taivaan Isä
rakastaa ja suojelee lastaan, olimme lapset sitten
millaisia tahansa. Toivon siis, että jokaisessa kodissa jossa isänpäivää vietetään, pysähdyttäisiin
hetkeksi kysymyksen ääreen: Mitä on sekä inhimillinen isyys, että Jumalan huolenpito lapsistaan
ja mitä se arjessamme tarkoittaa?
Torstaina 13.11. klo 18.00 vietetään kappelilla
seurakuntailtaa, jossa aiheena on uskonpuhdistuksen muistopäivä.
Lauantaina 15.11. klo 10-14.00 on kappelilla tuunauskurssi, jonne voi tulla tekemään pitsistä jotain uutta.
Torstaina 27.11. klo 14-15.30 vietetään Naisfoorumin syyskauden päättäjäisiä pikkujoulutunnelmissa, mukana myös Natasha Vaalgamaa.
Sunnuntaina 30.11. klo 12.00 Vietetään 1.adventin perhemessu kappelilla
Jumalanpalvelukset ovat sunnuntaisin klo 12, jonka jälkeen kirkkokahvit.
Diakoniakahvila on avoinna tiistaisin 9.12. saakka klo 14-16. Myös lenkkikerho kokoontuu 3.12.
saakka parittomien viikkojen keskiviikkoina klo
14 kappelin edessä.
Nämä sekä paljon muuta löytyvät kappeliltamme,
tervetuloa katsomaan ja tutustumaan! Kannattaa
seurata myös muuta ilmoittelua sekä seurakuntamme internet-sivuja.
Siunausta loppusyksyyn!
Tarja Lindfors, diakoni

TERVETULOA HYVÄÄN HAMMASHOITOON
RUOHOLAHDESSA!
Uskomme, että hammashoidon pitää olla miellyttävä kokemus. Uusimmat laitteet,
parhaat hoitomenetelmät sekä viihtyisä hoitoympäristömme tekevät tämän mahdolliseksi.

Ota yhteyttä ja varaa aikasi: Ebeling Hammaslääkärit, Porkkalankatu 7a,
0103233963, toimisto@ehammas.fi, www.ehammas.fi
Vastaanoton yhteydessä toimii myös Keskustan Erikoishammasteknikot p. 010 2715 100

Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

L

Syysterveiset Ruoholahden leikkipuistosta!

okakuussa leikkipuistossa on pidetty vauvoille värileikkiä ja vauvalauluja sekä on
ollut vauvasirkustelua Tanssiteatteri Hurjaruuthin pitämänä. Myös Menninkäisten kerho, Kultahippujen ulkokerho, koululaiset ja
avoimen puolen asiakkaat ovat päässeet mukaan
Hurjaruuthin pitämiin sirkustuokioihin.
Kuukauden kuluttua saa ottaa joulutavaroita esille ja valmistautuminen joulun tuloon voi alkaa.
Meillä leikkipuistossa se tarkoittaa muun muassa
jouluverhojen esille laittoa, jouluaskarteluja ja piparien leivontaa.
Joulukuussa Ruoholahden alueen asukkaat ja toi
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Tulevia tapahtumia puistossa:

mijat ovat järjestämässä myös yhteistyössä elämyksellistä joulukalenteria Ruoholahdessa. Luvassa on
jännittäviä pienoistapahtumia ja ikkunoihin ilmestyviä luukkuja eri puolella Ruoholahtea! Mukana joulukalenteria toteuttamassa ovat leikkipuiston lisäksi
muun muassa Tanssiteatteri Hurjaruuth sekä muita Kaapelitehtaan toimijoita, alueen päiväkoteja,
Ruoholahden puistotäti ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Ruoholahden paikallisyhdistys.
Joulukalenterin tapahtumat ilmestyvät 24.11.2014
mennessä leikkipuiston internetsivuille, Tanssiteatteri Hurjaruuth:in internet-sivuille sekä MLL Ruoholahden paikallisyhdistyksen internet-sivuille. Lisätietoja joulukalenterista saa leikkipuistosta.

• Torstaina 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12. ja 18.12. Isä-lapsitoimintaa
klo 17.00-19.00 leikkipuiston sisätiloissa.
• Perjantaina 31.10. Halloween-askartelua klo 10.30-11.30, saa pukeutua.
• Maanantaina 3.11.klo 10.30-11.30 tanssitan vauvaa - tuokio. Mukaan mahtuu
10 vanhempi-lapsi paria. Ryhmä täynnä.
• Perjantaina 7.11. Isänpäiväaskartelua ja Isänpäiväkahvit tarjolla klo 10.30-11.30 ja 15.00-16.00.
• Maanantaina 10.11., 17.11. ja 23.11. vauvahierontaa klo 10.00-11.00.
Mukaan mahtuu 5 vanhempi-lapsiparia. Ryhmä täynnä.
• Perjantaina 21.11. Ilo liikkua- liikuntatuokio klo 11.15-11.45. Mukaan mahtuu 7 vanhempilapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen.
• Tiistaina 25.11. Väläys-heijastintapahtuma n. klo 15.00 alkaen (oma taskulamppu mukaan).
Mukana Ronald Mc Donald.
• Maanantaina 1.12. vauvalaulut klo 11.00. Ei ennakkoilmoittautumista.
• Torstaina 4.12. Mahdollisuus lähteä katsomaan Tanssiteatteri Hurjaruuthiin (Kaapelitehdas)
Talvisirkus Unta klo 10.00. Hinta 12e/hlö. Ikäsuositus yli 3v. Ilmoittaudu ohjaajille viimeistään
tiistaina 28.10.
• Maanantaina 8.12.2014 klo 10.00-11.00 vauvojen värileikki. Mukaan mahtuu 4 vanhempi-lapsi
paria. Ryhmä täynnä.
Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa syksyä ja joulun odotusta kaikille!

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Puiston ohjaajat

Nro 10/2014

Yhteisöllisyys kunniaan
- pihajuhla 1-vuotissyntymäpäivän merkeissä

EkoRent avaa sähköautojen vuokrauspisteen Ruoholahteen.
Tule koeajolle ja tutustumaan palveluumme
Kauppakeskus Ruoholahdessa 30.-31.10.
Vuokrahinnat alkaen 7 €/tunti.

Asukkaat viihtyivät
pitkään mm. grillimakkaraa nauttien
(Kiitos K-market
Jätkäsaari).

V

älimerenkatu 4 ja Juutinraumankatu 3 järjestivät yhteisen pihajuhlan
sunnuntaina 12.10. Kokoontumispaikkana oli yhteinen ja toimiva sisäpiha. Päivä aloitettiin tutustumalla
vieressä olevan Helsingin Pelastuslaitoksen Osaamiskeskuksen paloautoihin. Tämä kiinnosti erityisesti taloyhtiöiden pienimpiä, joista osalle autoon
nousu tuntui aluksi liiankin jännittävältä. Myös
palontorjunnasta saatiin tuntumaa, kun kokeiltiin
tulen sammutusta sammutuspeitteillä. Tämä oli
jännittävää erityisesti lapsista, jotka yhdessä palomiesten kanssa tukahduttivat tehokkaasti liekit.
Pihalla pelattiin myös erilaisia asukkaiden muka
naan tuomia pihapelejä musiikin säestyksellä.
Juhlaa varten oli perustettu kahvila ja grilli, joiden tuotteista vastasivat sekä paikallinen lähikauppa että talojen asukkaat omilla leivonnaisillaan. Yhteisen päivän järjestelyihin osallistuivat
niin aikuiset kuin lapsetkin kovalla innolla.

Nro 10/2014

www.ekorent.fi

Juhlan tavoitteena oli paitsi virkistyminen ja toisiinsa tutustuminen myös vuosijuhlaperinteen aloit
taminen. Samalla annettiin opetusta palontorjunnassa, joka on kaikkien meidän yhteinen asia. Päivä
oli menestys, joten eiköhän sille seuraa jatkoa.
Taloyhtiöt haluavat rakentaa hyvää yhteistyötä
alueella toimivien yrittäjien kanssa, joten myös
naapurustossa toimivia yrityksiä oli kutsuttu mukaan. Tapahtumaa tukivat lahjoituksin K-Market
Jätkäsaari, Alejandra, Jätkäsaaren Apteekki, 1+1
Sali, Luontaistuotekauppa Nahrin sekä Helsingin
Pelastuslaitoksen Osaamiskeskus. Juhlijat lähettävät parhaimmat kiitoksensa edellä mainituille tahoille.

Teksti ja juhlan organisointi:
Laura Aittoniemi, Ritva Kivi,
Pirkko Sassi ja Erik Stenroos

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Julkinen liikenne o

Asukasillan satoa:

u

Jätkäsaaren Huutokonttorissa kävi lokakuisen torstaiillan kynnyksellä odottava ja
ehkä vähän kihelmöiväkin kuhina:
satakunta jätkäsaarelaista oli saapunut kaupungin järjestämään asukasiltaan kuulemaan uuden kaupunginosan lähiajan ja myös vähän kaukaisemman aikavälin liikennesuunnitelmista. Vasta rakentumassa olevien
asuinkortteleiden ja kaupunginosan
kyljessä toimivan sataman muutostöiden lomassa myös alueen liikenteelliset ratkaisut ovat vielä kaukana lopullisesta.

A

sukasillan puheenjohtajana toimineen
kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelijan Juha-Pekka Turu
sen mielestä alueen liikenneratkaisut
ovat tärkeitä ennen kaikkea ihmisten ajankäytön ja liikenteessä mukana olevien turvallisuuden
kannalta. Erityisiä lisätekijöitä juuri Jätkäsaaressa
ovat toisaalta se, että uudella asuinalueella myös
asukkaat ovat uusia ja alueeseen tottumattomia,
sekä toisaalta alueella toimivan sataman vilkas läpikulkuliikenne.

Kevyelle liikenteelle
oma verkosto
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteli
ja Anna Nervola kertoi että alueen suurimmat
liikennemäärät ovat Jätkäsaarenlaiturilla ja Tyynenmerenkadulla. Kevyelle liikenteelle luodaan
yksisuuntaiset pyörätiet kokoojakatujen varsille, ja tonttikaduilla pyöräily tapahtuu ajoradalla.
Myös Hyväntoivonpuiston läpi rakennetaan pyöräilyreitti, samaten koko niemeä kiertävä rantareitti.
Pysäköinti toteutetaan vieras- ja asiointipysäköinnin osalta katujen varsille, asukaspysäköinti järjestetään kalliotilaan, pihakansien alle sekä
kadunomaisille pysäköintitonteille. Sataman pysäköinti tulee erikseen sataman omille alueille.

Julkinen liikenne tuplaantunut
HSL:n liikennesuunnittelijan Lauri Rädyn mukaan Jätkäsaaren raitiovaunuliikenteen matkustajaluvut ovat kasvaneet voimakkaasti suorassa
suhteessa alueen asukasluvun kasvuun. Kun luku
vielä vuonna 2011 oli 100 000 vaunuun nousua
viikossa, on määrä tänä päivänä kaksinkertainen.
Etenkin tuplaantuminen koskee linjaa numero 9.
- Raitiovaunujen vuorovälit tihentyvät ensi
vuodenvaihteessa, koska linjalla 6T aloitetaan arkipäivien liikenne iltaruuhkassa. Linja 7 alkaa liikennöidä Jätkäsaaressa Välimerenkatua arviolta
vuonna 2017, Räty lupaili ja sai hyväksyvää surinaa osakseen yleisöltä.

Satamalle uusi terminaali
Merkittävä muutos Jätkäsaaressa aiheutuu siitä,
kun satamalle rakennetaan uusi matkustajaterminaali niemen eteläkärkeen täyttömaalla laajennettavan uuden alueen yhteyteen.
Helsingin Sataman kehityspäällikkö Jussi Malm
totesikin, että satama saa yhtäältä lisää tilaa saaren eteläkärjestä, mutta toisaalta satama luovuttaa
aikanaan joitakin nykyisiä alueitaan pohjoisempana muuhun käyttöön. Sataman rakenteen muutos
tullee selkeyttämään myös alueen liikennevirtoja.

Pyrkimyksenä mahdollisimman pienet haitat
Rakennusviraston projektipäällikkö Pekka Mukkala kertoi Jätkäsaaren uusista tilapäisistä liikenneratkaisuista, ja korosti niiden etenevän etukä-
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Noin sata jätkäsaarelaista täytti 9.10. Huutokonttorin auditorion,
jossa kaupungin edustajat kertoivat hyvää vauhtia rakentumassa
olevan uuden kaupunginosan tulevista liikennejärjestelyistä. Puhetta
johti välillä vauhdikkainkin käsimerkein vuorovaikutussuunnittelija
Juha-Pekka Turunen kaupunkisuunnitteluvirastosta.
teen laaditun tarkan suunnitelman mukaisesti.
- Silti suunnitelmia myös tarvittaessa uusitaan
kolmen–neljän kuukauden välein, ja toki muutenkin esimerkiksi talviolosuhteissa noudatetaan
eri ohjeistuksia kuin kesäisin, Mukkala vakuutti.
Käytännön muutostyöt toteuttaa Stara, HKR:n tilauksesta.
Pienempiä järjestelyjä voivat kuitenkin toteuttaa myös yksittäiset toimijat, kuten Helsingin Vesi, Helsingin Energia sekä operaattorit. Oleellista
väliaikaisissakin liikennejärjestelyissä on silti, että niiden on oltava sopusoinnussa tieliikennelain
kanssa. Liikennemerkkejäkään ei voi siirrellä miten vain, se voisi johtaa jopa hengenvaarallisiin tilanteisiin.
- Silmämääreenä meillä on toteuttaa väliaikaisjärjestelyt niin että niistä on mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille ja siellä muuten liikkuvilla. Aina tämä ei kuitenkaan ole täysin
mahdollista, Mukkala kiteytti.
Mukkala toi esille, että asukkaiden parannusehdotukset ovat tervetulleita.

Joukkoliikenne keskiössä
Alustuksia seuranneessa yleiskeskustelussa joukkoliikenne näytti selkeästi nousevan keskiöön.
Useat puheenvuoron pyytäneet asukkaat korostivat raitiovaunuliikenteen tärkeyttä, ja toivottiin
vuorovälien tihentämistä, sekä myös linjan 6T liikenteen muuttamista jokapäiväiseksi nykyisen
viikonloppuliikennöinnin sijasta.

Asukasillassa nousivat esille
seuraavat parannusehdotukset:
Rionkadun alkuun tienpäättymismerkki
• Stara asentaa tilapäisen merkin,
Pekka Mukkala tilaa.
Välimerenkadulle toivottiin töyssyjä
ajonopeuksien alentamiseksi
• Stara tekee korotuksen suojatiehen K-kaupan
kohdalle. Nopeudet hiljenevät. Samalla
toteutuu asukkaan toivomus esteettömästä
kulusta kadun yli. Pekka Mukkala hoitaa.
Välimerenkatu 13 edessä pyörätie päättyy
• Selvitetään voiko pyörätietä jatkaa tilapäisillä
liikennejärjestelyillä. Jos on mahdollista,
järjestelyt toteutetaan.
Selkokielinen merkki työmaasta lapsille
• Selvitetään onko merkin hankkiminen
juridisesti mahdollista ja onko sillä käyttöä.
Tietoa kouluihin työmaista
• Projektinjohtaja Outi Säntti on yhteydessä
kouluun ja tiedustelee tiedontarvetta.
Saukonpaadesta tultaessa on näköesteitä
• Selvitetään HKL:n kanssa voiko raitiovaunupysäkin levyjä vaihtaa läpinäkyväksi.

Juutinraumankadulle toivottiin tilapäisiä valoja
• Selvitetään, koska vakinaiset valot ovat tulossa.
Jos valoja ei ole lähiaikoina tulossa, tilataan
tilapäiset valot.
Isompi 30 kilometrin nopeusrajoitusliikennemerkki sisäänajoteille
• Selvitetään onko juridisesti mahdollista laittaa
isompaa liikennemerkkiä. Mikäli juridista estettä
ei ole, liikennemerkki voidaan tilata.
Vastuuhenkilöt: Pekka Mukkala ja Outi Säntti,
sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi
Pyloneista
• Jätkäsaareen sijoitetaan 21 opastepylonia
• Opastepylonit ohjaavat helsinkiläisten ja
turistien kulkua Jätkäsaaressa
• Opastepylonit ovat siirrettäviä ja ne on valaistu
• Pylonit sijoitetaan siten, että ne ovat pääsääntöisesti näköyhteyden päässä toisistaan
• Pylonit ohjaavat matkustajia muun muassa
satamaan, keskustaan ja metroasemalle

Merkittäväksi keskustelussa nousi myös huoli kadunylitysten turvallisuudesta – etenkin koululaisten ja muiden lasten liikkumisen osalta. Uusia suojateitä ja liikennevaloja toivottiin tiettyihin
nimettyihin ongelmakohtiin, samaten haluttiin
enemmän hidasteita muun muassa raskaan liikenteen ajonopeuksien hiljentämiseksi.
Erityisen huomion keskustelussa saikin raskas
rek
kaliikenne satamaan ja sieltä pois. Radikaaleimmat keskustelijat toivoivat jopa kumipyörillä tapahtuvan rahtiliikenteen siirtämistä kokonaan
Vuosaaren satamaan. Toisaalta nykyisten matkus
tajalaivojen konseptiin kuuluu myös rekkojen
kuljettaminen, ja niiden poistuminen vaikuttaisi
oleellisesti laivojen kilpailukykyyn pelkässä matkustajaliikenteessä, todettiin eräässäkin kaupungin edustajan vastauksessa (katso myös oheisesta
tietoiskusta mitä kaupungin strategiassa todetaan
Länsisataman roolista Helsingin kehittämissuunnitelmissa).
Teksti: Thomas Micklin
Kuvat: Patrik Lindström

Lisätietoja Jätkäsaaren ja Länsisataman
liikennesuunnitelmista:
www.uuttahelsinkia.fi/fi/lansisatama/liikenne

Pekka Mukkala tutkimassa asukkaiden
kanssa alueen pienoismallia.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Jätkäsaaren liikennesuunnittelun periaatteista kertoi liikennesuunnittelija Anna Nervola kaupunkisuunnitteluvirastosta.
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on Jätkäsaaren ykkösjuttu
”Tässä minä asun!”

Simo Katramo.

Jorma Ristiluoma.

N

eljä Huutokonttorin asukasiltaan osallistunutta jätkäsaarelaista
näytti alueen pienoismallista missä talossa asuvat, ja vastasivat
kahteen kysymykseen: Mikä on tärkein liikenteellinen asia Jätkäsaaressa, ja mikä tämän hetken liikenteellinen ongelma Jätkäsaaressa tulisi
ensisijaisesti ratkaista?

Haastattelut: Thomas Micklin

Simo Katramo, 63, biologi, asunut kaksi vuotta
Jätkäsaaressa:

Jorma Ristiluoma, 68, eläkeläinen, asunut Jätkäsaaressa puolitoista viikkoa:

- Raitiovaunuliikenne on minulle tärkein yksittäinen liikenteellinen seikka Jätkäsaaressa. Käytän sitä päivittäin, pikkupojasta asti olen kulkenut
sporalla, ja asuinpaikkani on aina valikoitunut sen
mukaan, tuleeko alueelle raitiovaunu vai ei. Mielestäni ysisporan lisäksi olisi hyvä, että 6T kulkisi
Jätkäsaareen myös arkisin eikä vain viikonloppuisin, kuten nyt. Vuorot ajoitettaisiin siihen, kun laivat tulevat tai lähtevät, ja linja ajaisi vain lyhyttä
reittiä Rautatientorille asti ja takaisin.

- Tulin Jätkäsaareen ikään kuin heti kotiin, sillä
olen ollut koulu- ja opiskeluaikoinani ahtaajana,
eli vähän ympyrä ikään kuin nyt sulkeutui, tulin
takaisin juurilleni. Satama on aina ollut minulle
kodikas paikka, ja onhan täällä Jätkäsaaressa hyvä
imagokin, kun ovat olleet Madonnat ja muut täällä esiintymässä!

- Suurin liikenteellinen ongelma Jätkäsaaressa on
tällä hetkellä rekat. Tyynenmerenkadulla kulkee
muutenkin liikaa autoja, eli liikennettä pitäisi ohjata enemmän myös muita väyliä pitkin, etenkin
Crusellin sillan kautta.

J

- Ihannehan olisi tietysti tunneli Tallinnaan asti,
mutta sellaista ei nyt ihan tähän hätään ehditä saada.

Tanja Pirhonen.

Säde Haveri, 33, analyytikko, asunut vuoden Jätkäsaaressa:

Tanja Pirhonen, 35, lasten kanssa kotona, asunut
Jätkäsaaressa vajaan vuoden:

- Tärkeintä minulle Jätkäsaaressa on julkinen liikenne. Me emme omista autoa. Toinen tähän liittyvä asia on liikenteen turvallisuus. Rekkaliikennettä on kyllä aika paljon! Yleisesti ottaen silti
julkinen liikenne toimii täällä hyvin. Vähän on tosin ollut kapasiteettiongelmaa, eli kun satamaan
tulee laiva, täytyy vähän miettiä aamulla milloin
kannattaa lähteä liikkeelle, ettei osu juuri siihen
ratikkaan, jossa on suuri osa laivan matkustajista.
Onneksi myös metro on suhteellisen lähellä Ruoholahdessa, jonne pääsee kasiratikalla. Pääsääntöisesti olen ollut tyytyväinen!

- Kevyen liikenteen väylien turvallisuus on minulle tärkein liikenteellinen asia Jätkäsaaressa, että ei tarvitse pelätä jäävänsä rekkojen tai muunkaan kulkuneuvon alle. Pitää olla myös riittävän
pitkät vihreät valot jotta ehtii kunnolla autoväylien yli. Nämä asiat vaihtelevat nähdäkseni vähän
sen mukaan, missä päin Jätkäsaarta ollaan, ja millainen liikenne siellä on. Meillä Välimerenkadulla Ruoholahden suunnassa taitaa olla suhteellisen hyvin asiat verrattuna esimerkiksi tilanteeseen
Verkkokaupan lähistöllä ja Saukonpaadella. Siellä
on isoja teitä ilman turvallisia ylityspaikkoja.

- Eniten minuakin häiritsee liian vilkas rekkaliikenne. Mietityttää, mitkä olisivat sille parhaat kulkuväylät. Meidänkin talomme edestä poistettiin
juuri hidaste, jonka seurauksena rekat ovat ajaneet
siitä ohi aika kovaa vauhtia. Kun sitten vielä uusi laivaterminaali valmistuu ja liikenne sen myötä kasvaa, ihmettelen minne autot oikein laitetaan.
Suunniteltu lisäkaista tuntuu vähän oudolta, sillä
mihin sen saa tungetuksi, ellei sitten ratikkakiskon
kanssa päällekkäin, mikä ei tuntuisi hyvältä, sillä
silloin taas ratikka on jumissa.

- Vaikka osa nykyisistä ongelmista onkin väli
aikaista, en silti ihan ymmärrä, ettei käytetä enemmän ihan pieniä ja helppoja keinoja kuten enemmän
hidasteita, joilla voisi olla tosi paljon vaikutusta. Ja
liikennevalot tarvittaisiin vielä kahteen paikkaan: Kkaupan eteen Välimerenkadulle ja Crusellin sillan eteläpuolelle raitiovaunupysäkin kohdalle. Ja
tarvitaan nykyistäkin tiukempaa pysäköinnin valvontaa: jos väärin pysäköi niin heti pikavoitto!

Satama on Jätkäsaaren sydän

ätkäsaaren sataman rakentaminen alkoi
vuonna 1913. Satama on siis ollut osa Jätkäsaaren alueen maankäyttöä jo yli sata
vuotta. Helsingin voimassa olevassa yleiskaavassa Jätkäsaaressa on satama-alue, samoin Jätkäsaaren osayleiskaavassa vuodelta 2006
on matkustajasatama. Helsingin strategiaohjelman
2013 - 2016 mukaan Länsisatamaan rakennetaan
uusi matkustajaterminaali vastaamaan Itämeren
kasvavaan matkustajamäärään. Tässä yhteydessä
selvitetään vaihtoehdot Länsiterminaalin liikenneyhteyksien sujuvuuden parantamiseksi.
Helsingin keskustan elinvoimaisuus perustuu osal
taan kasvavaan vapaa-ajan matkailuun ja liikematkustamiseen Helsingin ja Tallinnan välillä. Kaikki
liikenne, erityisesti työperäinen matkustaminen satamasta suuntautuu koko seudulle, mutta keskustan
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- Voitaisiinko harkita tunnelia, jota myöten raskas
liikenne alittaisi Jätkäsaaren asuinkorttelit matkalla pääväyliltä laivasatamaan?

Säde Haveri.

ja sen palvelujen merkitys erityisesti vapaa-ajan
matkailun osalta on suuri. Matkustajasataman sijainti keskustan tuntumassa Jätkäsaaressa lisää
keskustan elinvoimaisuutta ja Helsingin vetovoimaa Itämeren matkailukohteena.

Vilkas Länsisatama
Kaupungin strategisten linjausten mukaan Helsingin ja Tallinnan välillä tulee olla tiivis ja edullinen yhteys. Nykyiset matkustaja- ja rahtimäärät
ovat sellaista luokkaa, ettei ole syytä ilman perusteellista harkintaa tehdä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa ratkaisevasti ja kielteisesti liikennemääriin, hintatasoon, matkailun kehittymiseen,
keskustan ja nykyisten satama-alueiden palveluihin sekä niiden työpaikkamääriin.
Helsingin keskustan satamien kautta kulkeneet

ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuonna
2011 yhteensä runsaat 300 miljoonaa euroa, josta noin puolet kohdentui Helsinkiin ja erityisesti
Helsingin majoitus-, ravintola- ja kahvilapalveluihin sekä ostoksiin. Helsingin Sataman vuotuisesta
matkustajamäärästä yli 60 prosenttia kulkee Länsisataman kautta.

Yritystoimintaa ja asumista
Länsiterminaalin matkustajasatamalla on huomat
tavia myönteisiä vaikutuksia sekä Jätkäsaaren elinkeinotoimintaan ja palvelutarjontaan että myös keskustan palveluihin. Jätkäsaareen halutaan muutakin
kuin asuntoja, Jätkäsaaren pitää olla elävä toimiva
kaupunginosa niin asukkaille kuin yrityksillekin.
Jätkäsaaren kaupallisten palveluiden painopiste
on tällä hetkellä muodostunut Tyynenmerenkadulle, missä liiketilat ovat olleet osin matkustajasata-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

man vaikutuksesta kysyttyjä. Satama on houkutellut Jätkäsaareen myös seudullisesti merkittävää
yritystoimintaa. Jätkäsaareen on esimerkiksi vireillä muutamia merkittäviä hotellihankkeita, joiden sijoittumista on ohjannut sataman läheisyys.
Lähteet: Helsingin kaupungin strategiaohjelma
Osoite: http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/
kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/
strategiaohjelma/
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Turvallinen Ruoholahti –tapahtumasta

tuli ekaluokkalaisten juhlapäivä

Helsingin kansainvälinen koulu

Pelastuslaitos neuvoi kanavan vaaroista.

ruoholahden leikkipuisto

Kaikki alueen ekaluokkalaiset oli kutsuttu mukaan opettajineen. Ala-asteelta paikalle tuli 50 ja
kansainvälisestä koulusta 31 intoa puhkuvaa lasta.
Tilaisuuden avajaiset pidettiin Selkämerenpuiston
ja Nuorisotalon viereisellä nurmella. Tilaisuuden
avasi Jonne Karanko kansainväliseltä koululta.
Tervetuliaispuhe sekä suomeksi että englanniksi näytti olevan lapsille aivan luonnollinen asia.
Jonne myös esitteli Selkämerenpuiston remontin
suunnittelusta vastanneen Ramboll Finland Oy:n
maisema-arkkitehdin Marko Aholan, joka kertoi valmistumassa olevasta puistosta ja siihen tehdyistä parannuksista. Aiheesta voit lukea lisää tämän lehden sivulta kaksi. Uutinen koski etenkin

ruoholahden leikkipuisto

R

uoholahden Leikkipuiston
Nina Henttinen kertoi lehdelle, että tapahtuman vietto loppui jostakin syystä
2000-luvun alussa, mutta tämän
vuoden keväällä Ruoholahden aluetyöryhmä elvytti käytännön. Työryhmässä mukana ja tapahtuman
järjestäjinä toimivat Ruoholahden
Nuorisotalo, Helsingin kansainvälinen koulu, Ruoholahden Leikkipuisto, Ruoholahden ala-aste ja Ruoholahden kappeli. Suunnitelmissa
oli viettää päivää Selkämerenpuiston avajaisten yhteydessä jo syyskuussa, mutta avajaisten siirtyessä juhlapäiväksi valittiin 1.10.

Kaikki alueen 82 ekaluokkalaista oli kutsuttu mukaan.

Pussijuoksu on kova laji.

kansainvälisen koulun naperoita, sillä heille Selkämerenpuiston urheilukenttä on liikuntatuntien
vakituinen ulkopitopaikka. Puheiden jälkeen päivää jatkettiin musiikin tahdissa tanssien tai voimistellen, kuitenkin liikkuen veren saamiseksi
liikkeelle.

jestäjien laatimille tapahtumapisteille, joissa liikuttiin, kehitettiin käden taitoja ja saatiin tärkeää
tietoa Ruoholahdesta ja sen toiminnoista. Ruoholahden Nuorisotalolla lapset ottivat osaa Hurjaruuthin sirkuskouluun. Tehtiin ihmispyramidia,
kuperkeikkoja ja muita akrobatiatemppuja.

Tapahtumapisteet antoivat
tietoa ja harjoittivat
liikunnallisuutta
Avauksen jälkeen opettajat johdattivat erillisen aikataulun mukaan oppilaansa kierrokselle eri jär-

KUUKAUDEN PARHAAT TARJOUKSET JÄTKÄSAARESTA!
:
JANTAISIN
VAIN PER

TAISIN:
VAIN TORS

1

00

BANAANI

1

-12 %
Etu K-Plussa-kortilla

Hinnat voimassa
25.10.-30.11.2014,
ellei toisin mainita.
Ei jälleenmyyjille.

ps
(4,97/kg)
Ilman K-Plussa-korttia 2,05 ps (5,69/kg)

IF
KIRJOLOH

kpl

1

350 g

-21 %

Piltti

kg

49
ps
(5,40/kg)

Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia 1,89 ps (5,40/kg)

1

1l

-10 %
Etu K-Plussa-kortilla

-14 %
Etu K-Plussa-kortilla

2 prk!

70
2 prk
(6,80/kg)

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 0,99 prk (7,95/kg)

Olemme saaneet tiloihimme myös
SmartPOST pakettipalvelun. Nyt ei
muuta kuin paketteja lähettelemään!

TALOUSPYYHE

39

tlk
(1,39/l)
Ilman K-Plussa-korttia 1,55 tlk (1,55/l)

3

95

8 rl design (ei design Vallila)

-13 %
Etu K-Plussa-kortilla

-24 %
Etu K-Plussa-kortilla

1

OLUT

4,6% 0,5l tlk,
voimassa 5.5.2014 alkaen

99

99

0,33 l tlk 6-pack

6-pack
sis. pantit 0,90
(1,56/l)

pkt
Ilman K-Plussa-korttia 5,69 pkt
Saku

COCA-COLA
tai FANTA

6-pack!

4
Lotus Emilia

GLÖGIJUOMA

ATERIAT
5 kk 125 g

1

Marli

69

ps/pkt
-12-22 %
(1,38-2,76/kg)
Etu K-Plussa-kortilla
Ilman K-Plussa-korttia 0,79 ps (1,58/kg), 0,89 pkt (3,56/kg)

MUHKU
SÄMPYLÄT

99

Ilman K-Plussa-korttia 2,59 pkt (5,18/kg)

0

79

250 g MSC

Vaasan

PUNAINEN
LENKKI

pkt
(3,98/kg)

1

360 g

Atria

-23 %

9

95

en tuore
Suomalain
ILEE

RANSKANPERUNA 500 g
ja KALAPUIKKO

RUISPALAT
AURINKO D+

99

pkt
-18 %
(14,95-19,93/kg)
Etu K-Plussa-kortilla
Ilman K-Plussa-korttia 3,69 pkt (18,45-24,60/kg)

Etu K-Plussa-kortilla

raakapaino

Vaasan

150-200 g, viipaleet

500 g

EN
KOKONAIN
BROILERn. 1,2 kg

KUUKAUDEN PARHAAT K-PLUSSA-TARJOUKSET VOIMASSA 3.-30.11.2014:

Saarioinen

KULTAKINKKU,
KULTAKALKKUNA
tai KULTABROILERI

2

4

99

Grillattu

kg

:
ANTAISIN
VAIN LAU

-27 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia 4,99 6-pack sis. pantit 0,90 (2,07/l)

tlk
sis. pantin 0,15
(3,68/l)

Ilman K-Plussa-korttia 2,69 tlk sis. pantin 0,15 (5,08/l)

JÄTKÄSAARI
KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

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

PALVELEMME ARK. 7–21, LA 7–21, SU 12–21
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Subway® -ravintoloista
subitarjottimet ja jättisubit!
Ihanteellinen cateringtarjoilu palavereihin,
illanistujaisiin ja juhliin.
en
alk5acm
4

35

Alkupuheiden jälkeen liikuttiin musiikin tahdissa.
Kansainvälisen koulun kirjastossa ryhmät saivat
kokeilla ihan uutta. Jokainen sai piirtää haluamansa kuvan, joka sitten siirrettiin ns. smart boardille
yhteiseksi koosteeksi. Tätä tekniikkaa ala-asteen
oppilaat eivät olleet ennen päässeet kokemaan.
Leikkipuiston edessä olevalle nurmelle oli koottu mukavaa puuhaa. Pussihyppely ja köysiradalla eteneminen saivat syyssäästä huolimatta lapset
lämpimiksi. Hernepusseilla maitotölkkien kaataminen oli mieluinen kilpailu. Köysiradalla muuten kävi ilmi, että selvitäkseen on joskus myös
pyydettävä kaverilta apua, mikä on hyvä oppi elämän varrelle.
Palo- ja pelastuslaitos oli avannut oman infopisteensä kanavan varrelle. Tarkoituksena oli esitellä, miten kanavan läheisyydessä pitää käyttäytyä
turvallisesti. Mukana oli myös pelastusyksikkö eli
ambulanssi, johon lapset saivat tutustua.
Ala-asteella tutustuttiin veistoluokan mahdollisuuksiin. Tämä oli erikoista varsinkin kansainvälisen koulun oppilaille, sillä heillä ei koulussa
ole veistoluokkaa. Lopulta vielä Kappelilla lap-

set saivat kaikki tehdä painoväreillä kuvan kädestään. Kaikkien kädenjäljet kootaan yhdeksi suureksi taideteokseksi. Alun perin oli suunnitelmissa
laittaa tämä kokoomataideteos esille metroaseman
vitriiniin, mutta ne olivat varattuja pitkälle ensi
vuoteen, joten tällä hetkellä taideteos on nähtävillä Ruoholahden Kappelilla.

Sää suosi ja kaikilla oli hauskaa
Päivää vietettiin loistavan kauniin syyssään vallitessa. Lapsista näki, että päivä kokonaisuudessaan
oli kovin mielenkiintoinen. Jokainen alueen ekaluokkalainen sai tietää, mitä Ruoholahti voi tarjota. Suurin osa ala-asteen oppilaistahan ovat ruoholahtelaisia tai jätkäsaarelaisia. Kansainvälisen
koulun lapset sitä vastoin ovat eri puolilta kaupunkia, mutta tapahtumapisteiden tarjoama informaatio oli heillekin mieleen. Erinomaisen mielenkiintoista oli havaita, että kieliongelmia ei lasten
väliseen kanssakäymiseen synny. Asiat selviävät
leikkiessä.
Ruoholahden aluetyöryhmä on luvannut jatkaa tätä hyvää perinnettä. Kiitos siitä!

tin

subitarjo

alkaen

35

Huomioithan,
että subitarjotin ja
jättisubi on tilattava
24 tuntia etukäteen.

Lue lisää www.subway.fi

Subway® Ruoholahti

Ruoholahden kauppakeskus
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki
avoinna: ma-pe 8-21, la 9-18, su 12-18

Subway® Jätkäsaari
Tyynenmerenkatu 11,
00220 Helsinki
avoinna: ma-pe 8-22, la-su 9-22

Suositushinnat. Saatavuuden mukaan. Hinnat ja osallistuminen saattavat vaihdella ravintoloittain. Kysy ravintolaltasi eri vaihtoehtoja. Subway® catering-tuotteisiin eivät sovellu lämpimät Subi®
-leivät. Tuplaliha, -juusto, lisäpekoni tai muut maksulliset lisukkeet eivät sisälly hintaan. Subitarjotin vaatii tilauksen vähintään 24 tuntia etukäteen. ©2014 Doctor‘s Associates Inc. Subway® is a
registered trademark of Doctor‘s Associates Inc.

5€

2x
pullojuoma (0,5 l)

Tarjous on voimassa tällä kupongilla
31.12.2014 asti Ruoholahden ja Jätkäsaaren
Subway® -ravintoloissa. Etua ei voi yhdistää
muihin tarjouksiin. Yksi tarjous/asiakas.
Kolmansien osapuolten tavaramerkkejä käytetään lisenssioikeuden nojalla.
Cola-Cola, Coca-Cola contour bottle and the dynamic ribbon device are
registered trademarks of The Coca-Cola Company. © 2014 The Coca-Cola
Company ©2014 Doctor’s Associates Inc. Subway® is a registered trademark
of Doctor’s Associates Inc.

KANTA-HELSINGIN YRITTÄJÄT - Yrityksesi paikallinen yrittäjäyhdistys
Kanta-Helsingin Yrittäjät ry:n sääntömääräinen
syyskokous 13.11.2014

Kuva: Ilona Savitie

Kanta-Helsingin Yrittäjien sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 13.11.2014 klo 17.3021.00 Helsingin Naisyrittäjien salissa (Uudenmaankatu 23 A).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
ja valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet
sekä tilintarkastajat. Tule mukaan tutustumaan ja
vaikuttamaan toimintaamme! Kokouksen alussa
kerrotaan hankinta-asiamiespalvelusta. Lopuksi
tarjolla buffet-illallinen. Illallisen aikana viihdyttää
Taikuri Keke Pulliainen.

Tapahtumia yrittäjän tarpeisiin
Kanta-Helsingin Yrittäjät tarjoaa koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia pitkin
vuotta. Mitä tapahtumia ja tietoa sinä yrittäjänä tarvitset? Ehdotuksia voit lähettää meille osoitteeseen kanta_helsingin@yrittajat.fi.
Juhlaa yrittäjän arkeen:
5.12. Helsingin Yrittäjien Itsenäisyysjuhla
11.12. Kanta-Helsingin Yrittäjien pikkujoulut
Katso koko tapahtumatarjontamme: www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Yrittäjien oma tila aukesi Kamppiin
Helsingin Yrittäjät ja Fennia avasivat syyskuussa Kamppiin yrittäjyydelle oman tapahtumatilan. Yrittäjätilassa kohdataan ja kouluttaudutaan. Tule piipahtamaan paikan päälle juttelemaan yrittäjyydestä
tai ilmoittaudu johonkin tulevista tapahtumista. Jätä käyntikorttisi
seinälle ja osallistu keskusteluun Yrittäjätilan Facebookissa. Tervetuloa tutustumaan ja inspiroitumaan!

Lue lisää: www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Vuoden 2014
kantahelsinkiläinen yrittäjä on
Jaana Koskinen,
Ajantieto Oy
Kanta-Helsingin Yrittäjät ry
palkitsee vuosittain ansioituneita yrittäjiä. Vuoden
2014 kantahelsinkiläisenä
yrittäjänä palkittiin Jaana
Koskinen ja hänen yrityksensä Ajantieto Oy. Koulutusalan yritys on perustettu
vuonna 1995 ja tarjoaa
ratkaisuja osaamisen
kehittämiseen. Asiakkaat
ovat osaajia erilaisista ja
kokoisista organisaatioista.
Koulutukset

Nro 10/2014

Yrittäjätila, Annankatu 36 B, 00100 Helsinki
www.facebook.com/Yrittajatila

Tähän joukkoon kannattaa kuulua! - Tutustu & tule mukaan:
YKSI KAIKKIEN JA KAIKKI
YHDEN YRITTÄJÄN PUOLESTA!

käsittelevät työelämätaitoja, liiketoimintaosaamista ja
taloustietämystä.
Palkinnon luovutti Kanta-Helsingin puheenjohtaja Mari Laaksonen sekä
toinen varapuheenjohtaja
Ulla Leppäkoski-Juvonen

Ole rohkeasti yhteydessä:
Mari Laaksonen
puheenjohtaja
Kanta-Helsingin Yrittäjät ry
kanta_helsingin@yrittajat.fi
p. 040 5780 189

Syyskauden avajaisissa
Teatteriravintola Nyyrikissä
25.09.2014.
Onnittelut palkinnosta
Ajantieto Oy:lle!

Tutustu toimintaamme ja
työmme tuloksiin:
www.yrittajat.fi/kantahelsinki

Jos et ole vielä jäsen, liity nyt: yrittajat.fi/jaseneksi

Voit voittaa A-sarjan Mercedes-Benzin!
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Pylonit tulivat
katukuvaan

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

JÄTKÄSAARI, ATLANTINKAARI
asemakaavaluonnos esillä

Kaavaluonnos ja muuta valmisteluaineistoa
esillä 3.–14.11.:
– Huutokonttorilla, Tyynenmerenkatu 1
– info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
– kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11−13
– www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt
Valmistelija tavattavissa ke 12.11. klo 15–18
Huutokonttorilla, Tyynenmerenkatu 1 sekä
kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

www.hel.fi/ksv

Atlantinkaaren asemakaavaluonnokseen
kuuluvat Atlantinkadun ja Länsisatamankadun varrelle sijoittuvat asuinkorttelit sekä
Hyväntoivonpuiston eteläosa. Atlantinkaareen suunnitellaan merellinen asuinalue,
jossa korttelit sijoittuvat keskeisen kaarevalinjaisen puiston laidalle. Alue rajautuu
etelässä mereen.

Mielipiteet: viimeistään 14.11.2014
Lisätietoja: arkkitehti Kirsi Rantama, p. 310
37207

J

o jonkin aikaa on Jätkäsaaren rakennusprojektiin kaivattu selkeitä opasteita kertomaan, varsinkin vieraille, miten täällä liikutaan ja mistä on turvallista kulkea. Monen
monta kertaa on jokainen alueen asukas varmasti opastanut metrolta satamaan meneviä eksyneitä
löytämään oikean reitin.
Alueen opasviidakko on ollut kovin sekava. Erilaisia, jopa omatekoisia viittoja on ollut katujen
varsilla, osa niistä on osoittanut vikasuuntiin.

MEILTÄ TEILLE...
Henkilöautokurssit alkavat aina
maanantaisin kello 17.00.

Nyt on vihdoin saatu tilannetta korjaamaan todella hieno ratkaisu. Jätkäsaaren pylonit ovat tyylikkäät. Ne kertovat selkeästi minne päin on lähdettävä, jos etsii satamaa, Verkkokauppaa tai lähintä
julkisen liikenteen pysäkkiä. Kulkureitit on merkitty selvästi karttaan. Lisäksi pyloneita on useita
ja ne on sijoitettu näköetäisyydelle toisistaan, joten opastus jatkuu keskeytymättä perille saakka.
On sanottu, että nämä ovat väliaikainen ratkaisu
rakennusvaiheen ajan. Tyyliltään ne sopisivat tänne vaikka pysyvästikin. Hyvä Helsinki!
PS

Laskut joustavasti 4 erässä.
Courses available also in English, ask for more.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

09 659 771

teekkarienautokoulu@welho.com

Ruoholahden palveluhakemisto

Tue oman
alueesi yrittäjää!

Apteekit
Hammasteknikot
Pysäköintipaikat					
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
• Apteekki Ruoholahti,		 • Ossi Vallenmaa, Porkkalankatu 7A
010 323 3963
www.ruoholahdenpysakointi.fi
09 343 50500
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 9410 Isännöintitoimistot
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46
09 2358 5300
Rautakaupat
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351 • Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Jätkäsaaren apteekki, Tyynenmerenkatu 3
09 628 183
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Kahvilat		
Arkkitehtitoimistot
Ravintolat
040 178 2788
• Gullichsen Vormala Arkkitehdit, 		 • Alejandra, Välimerenkatu 5
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1
09 694 0078
Merimiehenkatu 36 D
010 328 3900 Kauneushoitolat		
• Faro Channelside Bar & Restaurant,		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
Kellosaarenranta 2
010 424 9830
Autokoulut
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
• Teekkarien Autokoulu, Abrahaminkatu 13
09 659 771 Kauppakeskukset
• Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
•
Kauppakeskus
Liila,
Martinsillantie
10,
Suomenoja
www.liila.fi
Autonvuokrauspalvelut
• Subway Ruoholahti, 		
09 3417 0707
• EkoRent Oy
www.ekorent.fi • Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
Autopesulat							
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
• CarBoys autopesula, Ruoholahden S-marketin 			
Saaristoveneliikenne
parkkihalli -2.krs 				
045 267 3979
Messitytönkatu 10
050 300 9980
• JT-line, www.jt-line.fi
09 534 806
Kioskit
Autorengasliikkeet
Sairaalat ja hoitolaitokset
09 685 6323
• CarBoys autokorjaamo ja rengashotelli, 		 • R-kioski, Selkämerenkatu 7
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
Hernematalankatu 3
040 705 3200 Kirpputorit
Satamapalvelut
Elintarvikeliikkeet
• Divakirppis, Heikkiläntie 5 A, Lauttasaari
044 97 31 319
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
• Alepa Ruoholahti, Ruoholahdenkatu 23
010 766 9940 Kodintekniikkaliikkeet				
Terapiapalvelut
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11
0600 55 24 24
• Hietalahden Kauppahalli, Hietalahden tori
• Nina Kristiina Honkanen, Jaalaranta 10 D
• K-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23
01503 82800 Konserttisalit
www.ninakhterapiavastaanotto.com
040 837 4287
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
09 7268 1210
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Terveyskaupat
• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5,
020 734 5640
• Luontaistuntija Ruoholahti, 		
• S-market Ruoholahti, Itämerentori 2
010 766 1300 Kukkakaupat		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
Kauppakeskus, 1. krs
010 322 9495
Eläinhoitolat
Kulttuurikeskukset
Tilitoimistot
• Lemmikkihoito HenJa, Messitytönkatu 7A
0440 139 777 • Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
Kuntosalit
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
•
Motivus,
Kauppakeskus
4.
krs,
Itämerenkatu
21
09
4153
3530
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
09 586 5861
Toimistotarvikeliikkeet
Oppilaitokset
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Staples Finland Oy, Porkkalankatu 13
010 681 6300
•
Helsingin
Konservatorio,
Ruoholahdentori
6
09
586
0580
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
09 6171
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Urheilutarvikkeet
Erikoishammasteknikot
Optikkoliikkeet
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 271 7800
• Ossi Vallenmaa, Porkkalankatu 7A
010 323 3963
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Graafinen suunnittelu
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
09 693 1006 Pankkipalvelut
• Handelsbanken, Itämerenkatu 9
010 444 3770
Hammaslääkärit
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337 Parturit - kampaamot
• Ebeling Hammaslääkärit, Porkkalankatu 7A
010 323 3963
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 694 5418
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400 • pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
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Ruoholahdessa tapahtuu
Helsingin Konservatorion tapahtumia

KAAPELI

KS = konserttisali, KMS = kamarimusiikkisali • Ruoholahdentori 6, www.konservatorio

www. kaapelitehdas.fi • Tallberginkatu 1

Merikaapelihalli
OlutExpo Finland 24.-26.10.
Helsingin antikki-, taide- ja keräilymessut
25.-26.10.
Sexhibition-messut 31.10.-1.11.
Next Gate -opiskelijamessut 4.-6.11.
Save The Date -hääkierrätysmessut 8.-9.11.
Martin Markkinat 21.-23.11.
Suomen Mahtavimmat Pikkujoulut 28.-29.11.
Ornamon Design Joulumyyjäiset 5.-7.12.
Kaapelin joulu 12.-21.12.

Valssaamo / Puristamo

Dirty Dancing 24.10.-15.11.
Tanssi kokemuksena kehossa ja mielessä
-jatkokurssi 30.10.-11.12.
Heittäydy liikkeeseen 3.9.-10.12.
Days without names 20.-26.11.
The Greatest Dance Hits 5.-18.12.

Suomen valokuvataiteen museo
#snapshot-näyttely 21.8.-18.1.2015
Jonathan Hobin: Lastenhuoneessa
31.10.2014–18.1.2015

Hotelli- ja ravintolamuseo
Palveluksessanne! (jatkuva)

Antiikkimessut 25.-26.10.
Espoo Art 38. vuosinäyttely 10.-22.12.

Stella Polaris, Turbiinisali
Improvisoitu näytelmä 22.10.-8.11.
Koko perheen improleikki 9.11.
Nordic Theatresports Festival 13.-15.11.
2+2=5 19.-22.11.

Galleria Aapeli
This is happiness 8.-26.10.

Drawing Gallery D5
Paljastava leikkaus 21.8.-29.10.

Galleria Käytävä
Amir Khatib, Tiina Lehtosaari 1.-31.10.

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Stoa Mariapassio

Talvisirkus Uni 6.11.-6.1.

Marja Paasio, Tropico IV 1.9.-30.11.

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Helsinki Capital Partners

Viikonloppukurssi senioreille 25.-26.10.

Hengen apteekki 18.6.-26.11.

Tanssiteatteri Hurjaruuthin
Talvisirkus vie unten maille

T

änä vuonna Tanssiteatteri Hurjaruuthin Talvisirkuksessa uppoudutaan
unien maailmaan. Akrobatiaa, unissa
kä
velijöitä, taikuutta ja taituruutta tar
joileva Talvisirkus Uni saa ensi-iltansa
Kaapelitehtaan Pannuhallissa 6.11.2014 ja näytökset jatkuvat loppiaiseen saakka.
Videotaidetta, tanssia ja sirkusta yhdistävässä esityksessä nähdään myös harvinainen ja harvinaisen
huimapäinen sirkuslaji kuolemanpyörä. Kansainväliset huippuesiintyjät tulevat mm. Kolumbiasta,
Argentiinasta ja Tanskasta. Matkaa höyhensaarille
siivittää sirkusorkesteri Uneton. Esitystä suositellaan kaikille yli 3-vuotiaille.
Talvisirkuksen yhteydessä järjestetään neljänä tors
taina yleisökeskusteluja uniasiantuntijoiden kanssa.
Keskustelut näytöksen jälkeen noin kello 20 Pannuhallissa

JS ry

TO 20.11. UNTAKO VAIN?
TO 27.11. UNET JA TIETOISUUS
TO 4.12. EN SAA UNTA
TO 11.12. UNET JA LUOVUUS
Kaapelitehtaalla toimiva Tanssiteatteri Hurjaruuth
liikkuu syksyn ja kevään aikana laajemminkin
Ruoholahden alueella. Helsingin kulttuurikeskuksen tukeman SIRKUS SAAPUU KAUPUNKIIN
-hankkeen aikana Hurjaruuth järjestää sirkustoimintaa mm. Nuorisotalo Korallissa, Ruoholahden
leikkipuistossa sekä alueen päiväkodeissa. Hurjaruuth on myös mukana järjestämässä Ruoholahden alueen elämyksellistä joulukalenteria.
Talvisirkus Uni Kaapelitehtaan Pannuhallissa
6.11.2014–6.1.2015. Ohjaus: Arja Pettersson.
Lisätiedot:

www.hurjaruuth.fi, www.talvisirkus.fi

TERVETULOA
VALON JUHLAAN

Sytytämme perinteisesti jouluvalot
syksyn pimeyteen, jonka jälkeen tilaisuus
jatkuu pikkujoulun merkeissä ravintola Poijussa.
Illalliskortteja voi ostaa etukäteen ravintola
Poijusta, hinta 15 e, sisältää ruuan ja ruokajuoman.
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TERVETULOA!

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

La 29.11.2014 klo 14.00 Pianoiset aivan. Antti Hotin ja Naoko Shibayama-Aarnion oppilaat, KMS. Vapaa
pääsy
Su 30.11.2014 klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen aarteita, ohjelma avoin, Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 10/8 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
Ti 2.12.2014 klo 17.00 Puhaltajien konsertti. Aulakahvila. Vapaa pääsy
Ti 2.12.2014 klo 18.00 Viulistien ilta (tai ti 9.12.)
(vaihtoehtoisesti KMS, tarkentuu myöhemmin). Mari
Kortelaisen oppilaat, lk. 130 . Vapaa pääsy
To 4.12.2014 klo 18.00 Viuluvelhot vauhdissa. Päivi
Valjakka-Salmisen oppilaat, lk. 130. Vapaa pääsy
Pe 5.12.2014 klo 18.00 Multikonsertti. Kitaroin, harpuin, kantelein unohtamatta harmonikkaa ja lyömäsoittimia, KMS. Vapaa pääsy
Ma 8.12.2014 klo 18.00 Musiikki-ilta. Suomalaisen
musiikin päivän konsertti (Jean Sibeliuksen syntymäpäivä), KMS. Vapaa pääsy
Ke 10.12.2014 klo 19.30 Pianolle pikkusormi. Säde
Erkkilän oppilaat, KMS. Vapaa pääsy
Ke 10.12.2014 klo 18.00 Musiikkia ja kuvataiteen
aarteita. Kitaristit, Patrick Venan oppilaat, Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 10/8 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
To 11.12.2014 klo 18.00 Viuluvelhot vauhdissa. Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat, lk. 130. Vapaa pääsy
To 11.12.2014 klo 18.00 Kahvikonsertti. Oppilaat
musisoivat. Konservatorion aulakahvila. Vapaa pääsy
To 11.12.2014 klo 19.00 Kamarikuoro Auditen joulukonsertti, johtajana Jani Sivén, Hietaniemen kappeli. Ohjelma 10/5 e
Pe 12.12.2014 klo 16.30 ja klo 17.30 Jouluiltamat
muskarilaisille. Aula. Vapaa pääsy

Opettajat ja oppilaat estradilla

H

elsingin Konservatoriossa toteutetaan
joka lukuvuosi opettajakonserttien sarja. Tänä syksynä sarjan aloittaa Herrat ja narrit -konsertti keskiviikkona
29.10., joka on kahden muusikon, pianisti Heikki
Pellisen ja baritoni Jussi Zieglerin suunnittelema
ja toteuttama näyttämöllinen esitys. Lavastuksen
on suunnitellut Jussi Ziegler ja valot on suunnitellut konservatorion käyttömestari Tuukka Törneblom. Ohjelma on mielenkiintoinen yhdistelmä
Ture Rangströmin, Manuel de Fallan ja Jacques Ibert’in musiikkia.
Konserttisarja jatkuu seuraavana päivänä, torstai
na 30.10., jolloin estradille astuvat Konsankarit, konservatorion eri instrumenttiryhmiä edustavat opettajat, laulajia, jousisoittajia, pianisteja,
puhallinsoittajia… Ohjelmaan sisältyy myös ”sanataidetta” ja jopa tassia, jota esittää konservatorion opettajakuntaan kuuluva mestaritason tangotaituri.
Läpikuultaviin aikakausiin on mahdollisuus tutustua perjantaina 31.10., jolloin huilisti Tommi Koivuniemen ja kitaristi Osmo Palmun konsertissa kuullaan Toru Takemitsun, Carl Philip
Emanuel Bachin, Erik Bergmanin ja Astor
Piazzollan säveltaidetta.
Marraskuussa opettajakonserttien sarja jatkuu
Straussin siivin, sillä viulisti Maaret Repo-Pohjonen ja pianisti Joonas Pohjonen konsertoivat perjantain 7.11. Heidän ohjelmistonsa käsittää
saksalaisen romantikon Richard Straussin lisäksi saksalaisen Ludwig van Beethovenin ja puolalaisen Henryk Wieniawskin musiikkia.

La 15.11.2014 klo 18.00
Ravintola Poijun terassille, Jaalaranta 5.
Tilaisuudessa puhuu Arto Apajalahti.

Jätkäsaari seura-JS ry:n hallitus

La 8.11.2014 klo 13.00 Huilistit. Sari Latosen oppilaat, KMS.Vapaa pääsy
Su 9.11.2014 klo 15.00 Laulu isälle kuvataiteen
äärellä. Ritva Laamasen oppilaat. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 10/8 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. www.sinebrychoffintaidemuseo.fi
Ma 10.11.2014 klo 18.00 Musiikki-ilta. Konservatorion oppilaiden ja opiskelijoiden esityksiä. KMS, Vapaa
pääsy
Ke 12.11.2014 klo 19.00 Somewhere Over the
Steinway 1. Pianistien Soivan viikon tapahtuma, KS.
Vapaa pääsy
To 13.11.2014 klo 19.00 Vanhan musiikin konsertti. Opiskelijat. Roihuvuoren kirkko, Tulisuontie 2
Pe 14.11.2014 klo 19.00 Somewhere Over the
Steinway 2. Pianistien Soivan viikon tapahtuma KS.
Vapaa pääsy
Ma 17.11.2014 klo 18.00 Kitaralla koreasti. Konservatorion kitaristit, KMS. Vapaa pääsy
Ke 19.11.2014 klo 18.00 The Lord of the Rings. Visollo-orkesteri, johtaa Tapio Tuovila. Musiikkia mm.
elokuvista Harry Potter ja Taru Sormusten herrasta,
KS. Vapaa pääsy
To 20.11.2014 klo 18.00 Viulun tuomaa, viulun viemää. Maaret Repo-Pohjosen oppilaat, lk. 130. Vapaa
pääsy
Pe 21.11.2014 klo 19.00 Laulajien ilta. Hanna-Leena Haapamäen oppilaat, KMS. Vapaa pääsy
To 27.11.2014 klo 18.00 Kahvikonsertti. Oppilaat
musisoivat, Konservatorion aulakahvila. Vapaa pääsy
To 27.11.2014 klo 19.00 Huilistien joulukonsertti.
Maija Mäkeläisen oppilaat, lk. 130. Vapaa pääsy
Pe 28.11.2014 klo 18.00 Viulistien ilta. Tapio Tuovilan oppilaat, KMS. Vapaa pääsy
Pe 28.11.2014 klo 19.00 Lauluilta. Ritva Laamasen
oppilaat, lk. 130. Vapaa pääsy

Kaikki konsertit alkavat klo 19 ja ne pidetään
konservatorion konserttisalissa, jonka on todettu
olevan akustisilta ominaisuuksiltaan erinomainen.
Konservatorion konserttien lipunhinnat ovat kukkaroystävälliset, aikuisilta 10 euroa ja koululaisilta sekä eläkeläisiltä vain 5 euroa, vartioitu vaatesäilytys on ilmainen. Lipunmyynti avataan tuntia
ennen konserttia konservatorion aulassa. Vain käteismaksu on toistaiseksi mahdollinen.
Konservatoriossa ovat kuitenkin pääasiassa lapset

RUOHOLAHDEN SANOMAT

ja nuoret, ja heidän musiikkiesityksiään voi tulla
kuuntelemaan erilaisiin oppilaskonsertteihin lähes
jokaisena viikonpäivänä. Viuluvelhot ovat vauhdissa ja viulut ja violat villeinä, huilut helisevät ja
vasket törähtelevät, pianistit ovat pianoisia aivan,
kitaroilla koreillaan, harmonikat hauskuttavat ja
laulajien laulut lumoavat. Pianisteilla on lisäksi
Soiva viikko, joka sisältää mestarikurssien ja seminaarien lisäksi myös yleisölle tarkoitettuja konsertteja otsikolla Somewhere Over the Steinway.
Lasten ja nuorten orkesteritkin konsertoivat jälleen esittäen suosittuja elokuvasäveliä sekä klassista ohjelmistoa. Oppilaskonsertteihin on vapaa
pääsy.
Odotettu joulunajan konsertti on Kauneimmat
joululaulut, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa ja se pidetään sunnuntaina 14.12. klo 15 konservatorion
konserttisalissa. Konsertissa lauletaan tuttuja joululauluja konservatorion lapsi- ja nuorisokuorojen
säestyksellä. Konserttiin on vapaa pääsy.
Lisätietoja konserteista konserttikalenterista, jota voi noutaa konservatorionaulasta sekä konservatorion verkkosivuilta www.konservatorio.fi ja
www.facebook.com/helsinginkonservatorio

Vastaa ja voita lippu operettiin
Viereisessä
kuvassa on soitin,
mutta mikä?
Käy vastaamassa
www.
konservatorio.fi
(etusivulla, otsikolla Mikä soitin?)
Oikein vastanneiden kesken arvotaan vapaalippuja konservatorion
operettiin Die lustigen Nibelungen,
joka esitetään
tammikuussa.
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Tarjoukset voimassa
27.-29.10.2014

Satsuma
(Espanja)

1

PLUSSAKORTILLA

00

Rynkeby
Täysmehut 1L

kg

ämpäri

4

50

Atria Takuumurea

naudan sisäfilee

25

(Suomi)

95
kg

3 tlk

(1,50L)

Patros salaattijuusto 200g

Etu K-Plussa-kortilla -16%.
Hinta ilman korttia tai
yksittäin 1,79 tlk (1,79L)

1

99

kg

pkt

(9,95 kg)

Valio Eila
Latte -maitokahvijuomat 2,5dl

1

00

Arla Heritage Label Präst, Bergkäse,
Cheddar -juustot 300g

4

99

2

kpl

(16,63 kg)

kpl

(4,00 L)

1

00

99

1

00
pkt

(3,33 kg)

pkt

3

00
2 tlk

Laitila-virvoitusjuoma
0,33L

HK Uunilenkki 400g

1

00
pkt

1

00
tlk

(sis. pnt 0,15) (2,58L)

(2,50 kg)

Kultamuna
Maalaismunat
10kpl 580g

kg

Rajoitus
2 rs/talous

12

Red Bull -tölkit 0,25L

(sis. pnt 0,30) (5,40L).
Yksittäin 1,75-1,85 tlk
(sis. pnt 0,15)
(6,40-6,80L)

(9,97 kg)

HK Popsi Grillinakki tai
Kevyt 10 300g
Kariniemi Broilerin
koipireisi

Maatilan Parhaat viipaloidut
juustot 300g
kerma, edam, gouda
tai emmental

1

00
rs

(1,72 kg)
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