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Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 5/2015

UUTTA
RUOHIKSESSA:

Itämerenkatu 21, Ruoholahti. Yleiset tilat avoinna: Ark. 7-21, la 8-18, su 12-18. PARKKI joka päivä 6-22. Tarkemmat tiedot ja myymäläkohtaiset aukioloajat www.kauppakeskusruoholahti.fi

www.facebook.com/ 
Kauppakeskusruoholahti

1 h PYSÄKÖINTI 
K-PLUSSA-KORTILLA

ILMAINEN
Pankkiautomaatti, jolla saat setelit  

ja kolikot talletettua tilillesi heti! 
Katutasossa,  

kauppakeskuksen aulassa.

Alko, Apteekki, Bieder Kukkakauppa, Burger King, CarWash, Ciao! Caffe, Ekorent, Fenno Optiikka, 

Helsingin OP Pankki, Hiusfashion, Hua Du, Hupipuisto, SnadiStadi, JYSK, K-citymarket, K-rauta, 

Mayor’s Gym, Motivus, Musti ja Mirri, Nature and You, NycBurger, Subway, Tiger

KESÄMATKA IHAN 
TÄHÄN LÄHELLE

Lehdessä muun muassa:

• Uusia yrityksiä Ruoholahteen 
   /Jätkäsaareen s. 3 ja 8
• Jätkäsaaren peruskoulun 
   arkkitehtikilpailusta s. 6-7
• Ruoholahden 
   Pysäköinnin terveiset s. 9
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Kuva PS

Vaalit järjestettiin kauan sitten. Voitta-
jat ja häviäjät ovat kaikkien tiedossa. 
Hallitusneuvottelutkin ovat jo loppu-
suoralla. Perinteitään noudattaen lehti 

kuitenkin kertoo vielä vähän tilastotietoa Ruoho-
lahden äänestäjien tuloksista, jotka usein ovat poi-
kenneet maan valtavirrasta.

Tällä kertaa Ruoholahtea ja Jätkäsaarta var-
ten oli perustettu omat äänestyspaikkansa. Ruo-
holahtelaiset äänestivät ala-asteella, jätkäsaarelai-
set Nuorisotalo Korallilla. Äänestäminen oli täällä 
muuta maata vilkkaampaa. Koko maan prosen-
tiksi tuli 70,1. Ruoholahden äänestysalueella 6A 
prosentti oli 77,8 ja Jätkäsaaren alueella 6B vas-
taavasti 80,5 prosenttia. Seuraavassa kaksi tauluk-
koa, joista selviää, miten eri puolueiden kannatus 
toteutui omalla alueellamme ja vertailun vuoksi 
mukana on myös valtakunnallinen tulos. Toises-
sa taulukossa listataan parikymmentä alueellam-

Edukunta-
vaaleista vielä vähän

Ruoholahden Sanomien numeroiden 3/2015 ja 4/2015 Länsisatamasta kertovista jutuista 
“Satama keskellä kaupunkia” (lehti 3) ja “Tallinnaan on helppo poiketa” (lehti 4) on molem-
masta jäänyt tekstin kirjoittajan nimi pois. Asia korjataan nyt: Kummankin jutun kirjoittaja on 
toimittaja Nina Garlo.

Ääniosuudet %     
puolue koko maa Ruoholahti 6A Jätkäsaari 6B
   
Keskusta 21,1 6,6 5,4
Kokoomus 18,2 24,3 29,9
Perussuomalaiset 17,7 12,0 8,3
Sosialidemokraatit 16,5 14,5 12,1
Vihreät 8,5 21,5 24,4
Vasemmistoliitto 7,1 11,9 9,2
Ruotsalaiset 4,9 5,0 6,8
Kristillisdemokraatit 3,5 1,4 1,6
Piraattipuolue 0,8 2,0 1,3
Kommunistit 0,3 0,1 0,3

Jätkäsaarelaisten uutena äänestyspaikkana 
oli Nuorisotalo Koralli.

 Ääniharavat Ruoholahti /Jätkäsaari   

 Ehdokas  Puolue Äänimäärä Tulos
    
 1. Jaana Pelkonen kok 336 eduskuntaan
 2. Pekka Haavisto vihr 265 eduskuntaan
 3. Ben Zyskowicz kok 193 eduskuntaan
 4. Juhana Vartiainen kok 187 eduskuntaan
 5. Antero Vartia vihr 156 eduskuntaan
 6. Sampo Terho ps 136 eduskuntaan
 7. Erkki Tuomioja sdp 132 eduskuntaan
 8. Outi Alanko-Kahiluoto vihr 127 eduskuntaan
 9. Paavo Arhinmäki vas 123 eduskuntaan
10. Silvia Modig vas 106 eduskuntaan
11. Ville Rydman kok 96 eduskuntaan
12. Veronika Honkasalo vas 88 varalla
13. Nasima Razmyar sdp 86 eduskuntaan
14. Ozan Yanar vihr 84 eduskuntaan
15. Olli Rehn kesk 83 eduskuntaan
16. Eero Heinäluoma sdp 81 eduskuntaan
17. Tuula Haatainen sdp 80 eduskuntaan
18. Otso Kivekäs vihr 74 ei tällä kertaa
19. Johanna Sumuvuori vihr 73 varalla
20. Tom Packalén ps 72 eduskuntaan
20. Mai Kivelä vas 72 ei tällä kertaa

me eniten ääniä saanutta ehdokasta sekä se, miten 
heille vaaleissa kävi. 

Ruoholahden 
Sanomat toivottaa 

kaikille asiakkailleen 
ja yhteistyö-

kumppaneilleen 
akkuja lataavaa, 

antoisaa kesäkautta!

Etsin taas kansikuvan kohdetta jon-
kin aikaa ja ratkaisu löytyi naapu-
rin tulppaanimaasta. Rekvisiittaa 
lisäämällä kuvasta tuli aika kesäi-
nen. Viime viikon loppu oli todel-

la aurinkoinen ja lämmin. Oli suven tunnetta. 
Kesäkuu alkaa tuossa tuokiossa ja lomakausi 
sen myötä. Lehtikin jää kesätauolle ja ilmes-
tyy luukkuihinne seuraavan kerran vasta elo-
kuun lopussa.

Viime lehdessä tekemäni lupaukseni mu-
kaan olen koonnut tuohon viereen tilastoa 
eduskuntavaalien tuloksista meillä Ruoho-
lahdessa ja Jätkäsaaressa. Hallitusta muodos-
tetaan kovalla vauhdilla ja saattaa olla, että 
meillä on uusi valtioneuvosto koossa jo tämän 
lehden tullessa painosta. Hyvä niin, sillä teke-
mistä riittää. Minä toivon, että uusi tehotiimi 
Suomen johdossa ei ensi töikseen ilmoita siir-
tyvänsä kesälaitumille, vaan tarttuu toimeen 
heti ja välittömästi. Tätä odottelua on jo tehty 
ihan tarpeeksi. Ruoholahden vaalit osoittivat 
taas, että emme ole aivan keskivertosuoma-
laisia. Kannatusluvut poikkeavat aika paljon 
valtakunnan vastaavista ja äänestysaktiivisuus 
on hienolla tasolla muun maan edellä. Toivon, 
että vaaliasia jaksaa vielä kiinnostaa.

Koko kevään lehti on saanut kertoa mo-
nista Ruoholahteen ja Jätkäsaareen muutta-

neista uusista yrityksistä. Mieltä lämmittää 
kovasti huomata, että aluettamme arvoste-
taan liikepaikkana ja meitä alueen asukkaita 
potentiaalisina asiakkaina. Tässäkin lehdes-
sä kerron kahdesta uudesta meille kovin ter-
vetulleesta palvelujen tarjoajasta, jotka ovat 
katsoneet Helsingin läntisen keskustan so-
veltuvan heidän strategioihinsa juuri sopivas-
ti toiminnan laajentamiseksi tänne. Palkitaan 
me, kaikki kansa, alueen yrittäjiä käyttämällä 
heidän tarjoamiaan palveluja ja tuotteita. Pi-
detään samalla alue elinvoimaisen ja kiinnos-
tavan muidenkin tulevaisuudessa tulla.

Tämä kevät on jotenkin ollut kovin jäh-
meää aikaa. Ajoittain on mielialakin painunut, 
tosin noustakseen taas jonkin pienen onnistu-
misen seurauksena. Maailman uutiset ovat ol-
leet raskaita eikä kotimaassakaan ei ole suuria 
ilonaiheita hurrattu. Täytyy toivoa, että ke-
sä ja lomat tuovat tullessaan rentouttavia het-
kiä ja paljon uusia voimia syksyn haasteisiin. 
Maan uudelle hallitukselle en toivo pitkää lo-
maa, mutta meille muille arjen puurtajille sitä 
vastoin kyllä.

Oikein erinomaisen rauhallista ja valoisaa 
kesää. Lomailkaa ja nauttikaa läheisistänne.

Peter Stormbom
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UUDISTUNUT!

BIOPHILUS TRAVEL 30 
PURUTABL.
Maitohappobakteerivalmiste 
lapsille ja aikuisille. Hyvä va-
linta mukaan matkalle.

1390
 Norm. 18,- 

MATKALLE MUKAAN!

FAVORA AURINKOGEELI 
HERKÄLLE IHOLLE SK15 
150 ML
Ihanteellinen suoja herkkäihoi-
sille ja lapsille. Levittyy hyvin ja 
imeytyy nopeasti.

TAI

HERKÄN IHON LUOTTOTUOTE!

FAVORA AURINKOPUIKKO 
SK 30 15 G
Kätevä erityisesti aurinkoherk-
kien alueiden, kuten kasvojen, 
huulien ja korvalehtien suojauk-
seen. Vedenkestävä.

1090
 Norm. 13,65

KAMPANJAPAKKAUKSESSA 
30 G KAUPAN PÄÄLLE!

AQUALAN L 230 G
Kosteuttava, monikäyttöinen 
perusvoide koko perheelle.

900
 

Norm. 10,14

MULTIVITA MAGNESIUM-
SITRAATTI 150 MG +B6 
90 TABL. TAI 90 PURUTABL.
Hyvä lisä esimerkiksi urheilevien 
ravitsemuksen tueksi. Sisältää 
B6-vitamiinia.

1190
 

Norm. 14,98

Aurinko taisi sulattaa hinnat – saat nyt jätkäsaarelaisten omasta apteekista kesän 
suosikkituotteita huomattavan huokeasti. Kaupan päälle tarjoamme mainiota palvelua
sekä vinkkejä tukemaan hyvinvointiasi!

JÄTKÄSAARESTA KAJAHTAA: 
NÄMÄ KESÄEDUT KANNATTAA HYÖDYNTÄÄ

APTEEKEISSA

1.5.–31.8.20
15

ORIONIN 

KERÄILY-

KAMPANJA

Tarjoukset ovat voimassa koko kesän aina 31.8.2015 asti. Reilu mutta rajoitettu erä!

JÄTKÄSAAREN APTEEKKI, Tyynenmerenkatu 3, puh. (09) 628 183 
Palvelemme: ma–pe 10–18, la 10–16 (4.7.–2.8. suljettu lauantaisin)

Nepalilainen keittiö valmistaa ”slow 
food –ruokaa”. Hitaasti ja pitkään 
haudutettua, jolloin maut ehtivät ta-
saantua ja täyteläistyä. Kiinalaiset 
ja thaimaalaiset wokkaavat ruokan-

sa hyvin nopeasti, Intiassa ja Nepalissa ruoka saa 
kypsyä pitkään. Intialaisesta ruuasta nepalilainen 
eroaa keveydessä. Nepalilaiset käyttävät vain vä-
hän rasvaa. Pääraaka-aineita ovat kana, lammas, 
kala ja äyriäiset. Kasvisruokia on myös runsaas-
ti. Annosten kastikkeissa maistuvat monet tutut 
mausteet, joita me suomalaiset emme kuitenkaan 
arkiruokaamme useinkaan laita. Valkosipuli, chi-
li ja inkivääri ovat meille jo tuttuja. Harvemmin 

käytämme currya, kuminaa, jeeraa, kardemum-
maa ja monia muita eksoottisia ja loistavia maku-
ja.  Ruoka on suussa sulavaa. Chilin määrää saa 
muuten itse säädellä. Joissakin annoksissa sitä on 
runsaasti, mutta asiakkaan toiveita kuunnellaan ja 
ruuan tulisuuteen voi vaikuttaa.

Annokset tarjotaan lokerolautaselta
Tilatut annokset tuodaan tarjolle metallivadilla, 
jossa on erillisiä lokeroita. Pääruoka omassa osas-
tossaan, maustettu riisi, vihreä salaatti, mauste-
kastike ja raita-kastike omissaan. Raita on jogur-
tista ja hedelmistä valmistettu viileä kastike, joka 
hyvän maun lisäksi myös viilentää mausteisuut-
ta. Annokseen kuuluu aina myös suuri naan-leipä. 
Se tehdään maidosta, jogurtista ja vehnäjauhoista 
tandooriuunissa paistaen. Annokset ovat runsaita, 
kahdella testikerralla toimittaja seuralaisineen ei 
ole pystynyt kokonaan tyhjentämään lautastaan. 
Yhtenä syynä voi olla alkupaloiksi tarjottava pa-
padum-leipä, joka toimittajan suussa on niin hy-
vää, ettei sitä voi jättää väliin. Papadum valmis-
tetaan ohueksi keksinomaiseksi linssijauhoista ja 
Mount Kailash laittaa siihen runsaasti jeeraa eli 
juustokuminaa. Mount Kailash tarjoaa lounasta 
arkisin kello 10.30-15. Valittavana on seitsemän 
eri vaihtoehtoa ja hinnat alkavat yhdeksästä eu-
rosta. Lounaan hintaan sisältyy joko nepalilainen 
maustetee tai kahvi. Nepalilaiseen teehen lisätään 

Nepalilaisia herkkuja 
myös Jätkäsaaresta

maitoa, sokeria, tuoretta inkivääriä ja kardemum-
maa. Kannattaa kokeilla. Lounasajan ulkopuolella 
tarjolla on ruokalistan valikoima. 

Mount Kailashissa on  
rauhoittava tunnelma
Palvelu on hyvää ja nopeaa, mutta muuten ravin-
tolassa vallitsee rauhallinen tunnelma. Tyynenme-
renkadun liikenne ei kuulu sisään. Taustalla soi 

nepalilainen musiikki, josta puuttuu kaikki nyky-
musiikin räminä ja pauke.  Seinien tauluissa ole-
vat vuoristomaisemat ja hiljaa ja pehmeästi liik-
kuva ja puhuva kohtelias henkilökunta lisäävät 
seesteisyyden tunnetta. Käynti nepalilaisessa te-
kee hyvää.

Mount Kailash
Tyynenmerenkatu 5
puh 044 449 6050    PS

Viitisen vuotta Itämerenkadun ja Selkämerenkadun kulmassa toiminut 
Yeti Nepal –ravintola on saanut sisaren Jätkäsaareen. Kulmani Bhandari 
kertoo innostuneensa Jätkäsaareen laajentamisesta jo Verkkokauppa.comin 
muuttaessa uuteen toimitaloonsa. Siellä oli nimittäin tarjolla tilat uudelle 
ravintolalle. Silloin suunnitelma ei vielä onnistunut, mutta pitkän prosessin 
jälkeen uusi ravintola sai paikkansa Tyynenmerenkatu 5:n katutasossa. 
Syntyi ravintola Mount Kailash.

Kailashissa ruokailu on rauhallinen kokemus.

Tandoori-uuni on aito.
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Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Niin se aika taas on rientänyt ja nuori-
sotalolla odotamme jo kovasti kesän 
Summer Jam -toimintoja. Kuitenkin 
ensin toukokuun tapahtumista talol-
la.

Varhaisnuorten kanssa olemme jatkaneet leik-
kimielisiä keskiviikko kisailuja. Ohjelmassa on 
ollut kompakysymyksiä, sarjakuvan puhekuplaan 
itse keksimiä ja kirjoittamia tekstejä  –  tämän ki-
san vetikin uusi ohjaaja Robert, joka toimii kans-
samme toukokuun ajan ja jota tuttavallisemmin 
kutsummekin Robaksi. 

Palkintojen jako keskiviikkokisoista tapah-
tuu perjantaina 29.5., mutta sitä ennen kevään 
loppuhuipentumana olikin retki Linnanmäelle 
15 innokkaan varhaisnuoren kanssa. SUURKII-

Kohti kesän riemuja!
TOKSET vielä niille pojille, jotka olivat mukana 
roskien keräystempauksessa torstaina 7.5.

Iltanuorten kanssa pelasimme 11.5. fudista 
tur nauksen muodossa, turnauksessa oli Ruoholah-
den joukkueen lisäksi viisi muuta joukkuetta ym-
päri Helsinkiä. Voiton vei tällä kertaan joukkue 
Vuosaaresta. Pienen ryhmän kanssa teimme päi-
vämatkan Tallinnaan ja vielä toukokuun viime 
päivinä kävimme porukalla splättäämässä. 

Kiitämmekin kaikkia lapsia ja nuoria monis-
ta mukavista hetkistä, joita olemme yhdessä koke-
neet tämän kevään aikana. 

Kesäkuussa tavataan vielä kesätoiminnan eli 
Summer Jamin merkeissä 1.-26.6. kello 11-17.

SUMMERJAM
KESÄTOIMINTAA RUOHOLAHDEN NUORISOTALOLLA

1.6. – 26.6. ARKIPÄIVISIN KELLO 11 – 17

Tule kokemaan lämmin sekä rento kesäfiilis Ruoholahden nuorisotalolle. 
Pidämme hauskaa jalkapallon, retkien, pelien, seikkailun ja erilaisen to-
iminnan seurassa. Kahvilassa voit päivittäin nauttia pienellä rahalla sum-
merjam -juomasta, leivoksista tai suolaisesta purtavasta. Tarvittaessa voit 
lämmittää omatkin evääsi keittiössä.

Musapajan ma-to sekä päivittäisen jalkapallotoiminnan lisäksi:

Maanantaisin nautitaan ulkoilmasta pelaillen ja leikkien; yhdessä 
muiden nuorten ja ohjaajien kanssa. Muistellaan kuinka kirkonrottaa leikit-
tiin ja katsotaan kuinka se pussijuoksu onnistuu. Lue lisää Summer Jam 
maanantaipelit

Tiistaisin tulee Ruoholahti lähialueineen tutuksi, katselemme ja ki-
ertelemme ja nautimme kesäisestä eteläisestä Helsingistä. Katso tarkempi 
ohjelma Summer Jam alue tutuksi

Keskiviikkoisin pääset kokeilemaan jotain hieman erilaista. Käydään 
pelaamassa minigolfia, kokeillaan kalaonnea mato-ongella sekä käydään 
Lauttasaaren uimarannalla palloilemassa. Tarkemmat tiedot löydät Sum-
mer Jam keskiviikkoseikkailuista

Torstaisin toiminnoissa pysytään Ruoholahden nuorisotalolla, jossa 
pääset kaikkea kivaa. Pääset askartelemaan, opit leipomaan sekä nautti-
maan elokuvista kavereiden kanssa. Summer Jam torstaitoiminnot kertovat 
sinulle lisää.

Perjantaisin pakataan eväät mukaan ja napataan reput selkään. 
Tarkoituksena on vierailla joka perjantai jossain päin Helsinkiä. Käydään 
moikkaamassa eläimiä Fallkullassa ja ihastelemassa vanhoja tykkejä upean 
saaristomaiseman ympärillä Suomenlinnassa. Retkikohteet Summer Jam 
perjantairetket.

Osallistuaksesi tähän kaikkeen kivaan tarvitset ilmaisen vuoden 2014/2015 
nuorisoasiainkeskuksen jäsenkortin.

Lue lisää harrastushaku.fi/Summer Jam

Koulut ovat loppumassa ja leikki-
puiston kesätoiminta on pääsemäs-
sä alkuun. Kesällä Ruoholahden 
leikkipuisto avoinna 1.6. -11.8. klo 
9.00 -16.00. Samoin lähileikkipuis-

tot Seppä, Taivallahti ja Lahnalahti ovat avoinna 
tänä aikana. Näissä jokaisessa puistossa on tarjol-
la maksuton kesäruoka 1.6. alkaen 11.8. asti klo 
12 arkipäivisin alle 16-vuotiaille lapsille. 

Ruokailussa lapsella tulee olla mukana omat 
ruokailuvälineet (lautanen, muki ja lusikka). Ruo-
kajuomana on vesi. Kesäruoka on useimpina päi-
vinä keittoa, joten sitä on hyvä täydentää voilei-
villä. Ruokalistat ovat nähtävillä puistoissa sekä 
Internetissä.  

Kesäinen tervehdys!
Samoin tarjolla on erilaista ohjelmaa niin pie-

nille vanhempineen kuin koululaisille. 
Alla muun muassa mitä kesäkuussa tapahtuu.  

Kesän ohjelma löytyy kokonaisuudessaan leikki-
puiston sivuilta Internetistä. Huomioittehan joi-
hinkin tuokioihin olevat ennakkoilmoittautumiset.

Mukana kesätoimintaa järjestämässä ovat 
myös Tanssiteatteri Hurjaruuth, Elixia Salmisaari, 
Friskis ja Svettis, HelsinkiMissio sekä MLL Ruo-
holahden paikallisyhdistys. Näistä MLL:lta on 
vielä tulossa myös yllätysohjelmaa.

Lämpimästi tervetuloa puistoon

Puiston ohjaaja

Vko 23 (1.6. -5.6.) LIIKENNEVIIKKO
Ma 1.6.  Askartelua klo 10.30 -11.15. 
Ti 2.6. Laulu/leikkivarjotuokio klo 10.30.
Retki Taivallahden leikkipuiston liikennepäivään. Lähtö puistosta on klo 9.30 ja paluu puistoon n. klo 
14.00. Retki on suunnattu kaikille. Koululaisille oma ilmoittautuminen retkelle 29.5. mennessä. Koululaisia 
mukaan mahtuu 8 lasta. Puisto maksaa koululaisten matkat.
Ke 3.6.  Vilttikirpputori klo 10.00-12.00, oma viltti mukaan. MLL pitää buffettia klo 10.00-11.30.
Ilo liikkua -tuokio 1-6 -vuotiaille vanhempineen klo 10.30-11.00. Mukaan mahtuu 7 perhettä. Ennakkoil-
moittautuminen.
Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- liikennesuunnistus.
To 4.6. Jumppasoft  klo 10.30-11.15, järjestäjänä Friskis & Svettis. Jumpan ajan mahdollista saada las-
tenhoitoa puiston sisätiloissa. Hoitoon mahtuu 13 lasta. Ennakkoilmoittautuminen lastenhoitoon ohjaajille 
viimeistään edeltävänä päivänä. 
Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- matka Etelä-Afrikkaan.
Pe 5.6. Vauvojen värileikki klo 10.00-11.00 ja iltapäivällä klo 14.00-15.00. Molempiin tuokioihin mukaan 
mahtuu 4 vanhempi-lapsiparia, ennakkoilmoittautuminen.Grilli klo 10.00-11.30.
Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- Neppis Granprix.

Vko  24 (8.6.-12.6.) SIRKUSVIIKKO
Ma 8.6. Askartelua klo 10.30-11.15.
Vauvasirkustelua klo 10.30-11.30. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia, ennakkoilmoittautuminen. 
Järjestäjänä Tanssiteatteri Hurjaruuth. (TÄYNNÄ)
Kirjastoauto Skidi puistossa klo 13.00-14.00. Mahdollisuus myös tehdä käsikoruja autossa.
Koululaisille alkaa viiden päivän Iltapäiväsirkuskerho. Kerho on joka päivä klo 13.30-15.30. Kerhoon mu-
kaan mahtuu 10 lasta ja siihen on ennakkoilmoittautuminen ke 3.6. mennessä. 
Iltapäiväsirkuskerhon järjestää Tanssiteatteri Hurjaruuth.
Ti 9.6. Avointa perhesirkustelua nurmikolla klo 10.00- 11.30, järjestäjänä Tanssiteatteri Hurjaruuth.
Ke 10.6. Strong Mama- jumppa äideille vauvoineen (2kk-12kk) klo 10.30-11.15, järjestäjänä Elixia Salmi-
saari.  Yhteisiä leikkejä klo 11.15 -11.45 ja klo 11.45- 12.00 laululeikkiennätyksen yritys.
To 11.6. Ronald McDonald puistossa tekemässä sirkustemppuja klo 11.00.
Pe 12.6. Ruoholahti/Jätkäsaari asukasfoorumi klo 9.00-11.00. Grilli klo 10.00-11.30.

Vko 25 (15.6. -19.6.) JUHANNUSVIIKKO
Ma 15.6. Askartelua klo 10.30 -11.15. 
Koululaisille retki Suomenlinnaan. Mukaan mahtuu 8 lasta, ennakkoilmoittautuminen 11.6. mennessä. 
Lähtö puistosta on klo 9.30 ja paluu puistoon n. klo 14.30. Mukaan omat eväät. Puisto maksaa matkat. 
Huom. Säävaraus.
Ti 16.6. Juhannussaunavihdan tekoa klo 10.30-11.15.
Allu-Karhun jumppahetki klo 11.00-11.30, järjestäjänä Helsinki Missio. Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- 
juhannussalontekoa. 
Ke 17.6. Strong Mama -jumppa äideille vauvoineen (2kk-12kk) klo 10.30-11.15, järjestäjänä Elixia Salmi-
saari. Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- juhannussalontekoa. 
To 18.6.  Yhteisiä lauluja klo 10.30 -11.00. 
Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- juhannusmittelöt.
Pe 20.6. Juhannusaatto, Puisto on kiinni- Hyvää juhannusta kaikille!

Vko 26 (22.6. -26.6.) KÄDENTAITOVIIKKO
Ma 22.6. Käsikorujen tekoa klo 10.30 -11.15. 
Ti  23.6. Mix Max –yhdistele taideteos tekoa klo 10.30-11.15. Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- Mix 
Max-yhdistele taideteos tekoa
Ke 24.6.  Mix Max-yhdistele taideteos klo 10.30-11.15. Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- Mix Max-yh-
distele taideteos tekoa
To 25.6. Askartelua klo 10.30 -11.15. Iltapäivällä koululaisille klo 14.00- askartelua. 
Pe 26.6. Grilli klo 10.00-11.30. Taidenäyttely klo 10.00-11.30

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

Ohjelma leikkipuistossa 1.6.-26.6.:
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Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Näin kalenterin kääntyessä kohti kesää 
myös Ruoholahden kappelin toimin-
ta hiljenee kevään toimintakauden jäl-
keen. Viikoittainen toiminta – ker-
hot, piirit ja jumalanpalveluselämä 

– jäävät tauolle kesän ajaksi. Kesä-elokuun aikana 
kappelilla on säännöllisenä toimintana Kesäillan 
kerho keskiviikkoisin (3.6. alkaen) klo 18: kantto-
rin johtaman yhteislauluhetken jälkeen nautitaan 
kahvit ja illan päätteeksi kuullaan papin alustus il-
lan aiheesta.

Musiikin osalta seurakuntamme kesän suur-
ponnistus on jälleen Helsingin Urkukesä. Tämä 
Suomen laajin klassisen musiikin festivaali kut-
suu niin monivuotisia kuin uusia ystäviään kesän 
monipuolisen musiikkitarjonnan ääreen. Helsin-
gin keskustan kirkot erityylisine urkuineen tarjoa-
vat loistavat puitteet hetken rauhoittumiselle musiik-
kinautintojen parissa. Kotimaiset ja kansainväliset 
muusikot esittävät ajallisesti ja maantieteellisesti 
laajan ohjelmiston kesän lähes sadassa musiikki-
tilaisuudessa. 

Kuulijat ovat tervetulleita maksuttomiin kon-
sertteihin vaikkapa lounashetken ratoksi tai ilta-
kävelyn lomassa. Käsiohjelman ostamalla saa 
mie lenkiintoista tietoa esiintyjistä ja ohjelmistos-
ta. Festivaalin avajaiskonsertti on ma 1.6. klo 19 
Kallion kirkossa, jossa esiintyvät Viron Filhar-
moninen kamarikuoro ja Ene Salumäe, urut. Tar-
kemmat tiedot konserteista löytyvät osoitteesta 
www.urkukesa.fi.

Kanttorin terveiset
Lisätietoja Ruoholahden kappelin ja myös ko-

ko Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan moni-
puolisesta toiminnasta löytyy Kirkko ja kaupun-
ki -lehdestä sekä seurakuntamme verkkosivuilta 
osoitteesta www.helsinginseurakunnat.fi/tuomio-
kirkko.   

Virsirunoilija Niilo Rauhalan sanoin aurin-
koista kevättä ja lämmintä kesää toivotellen,

Risto Pulkamo
Ruoholahden kappelin ja 

Vanhankirkon kanttori 
(risto.pulkamo@evl.fi)

Ah, kuinka kevät hohtaa ja kukkii, tuoksuu maa!
Näin Luoja meidät kohtaa ja hyvyys valloittaa. 
(virsi 567: 1)

Ruoholahden alueella vietettiin Talkoopäivää keskiviikkona 6.5.2015. Päivän aikana siivottiin 
yhteisesti Ruoholahden aluetta erilaisista luontoon kuulumattomista materiaaleista. Mukana 
Talkoopäiväs sä olivat Ruoholahden ala-aste, Ruoholahden leikkipuisto, Helsingin Kansainvä-
linen koulu sekä Nuorisotalo Koralli.

Välineistön ja julisteet talkoopäivään tarjosi Helsingin kaupungin Rakennusvirasto.
Ei muuta kuin pidetään yhteiset ja yleiset alueet jatkossakin siistinä – osallistu sinäkin!

 
Nina, lastenpuisto Ruoholahti

Kuvassa Helsingin Kansainvälisen koulun rehtori Peter Welch sekä koulun oppilaita.

Tarjoukset voimassa 
1.6.-1.7.2015

ellei toisin mainita

100 499 899
Suomalainen 
tuore
KURKKU

Grillattu
BROILER

Suomalainen
KIRJOLOHIFILEE

kg kpl kg

JÄTKÄSAARI

palvelemme: ARK. 7–21, 
LA 7–21, SU 12–21

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

K-MARKET JÄTKÄSAARIMeillä myös
Pakettiautomaatti

Torituoretta 

K-market Jätkäsaaresta!
Torstaisin: Perjantaisin: Lauantaisin:

199 189 299 500

100 339 149 399

kpl
(9,95/kg)

tlk
(1,89/l)

kpl
(2,29/l)

3 pl (0,84/l)
sis.pantit 1,20

kpl
(5,00-8,33/kg)

pkt
(11,30-12,56/kg)

ps
(1,49/kg)

kpl
(9,98/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 2,69 /kpl (13,45/kg) Ilman K-Plussa-korttia 2,25-2,55 /tlk (2,25-2,55/l) Ilman K-Plussa-korttia 3,45 /kpl (3,45/l) Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,09-2,39 /pl sis. pantin 0,40 (1,13-1,33/l)

Ilman K-Plussa-korttia 1,39-1,49 /kpl (7,45-11,58/kg) Ilman K-Plussa-korttia 4,19-4,69 /pkt (15,52-15,63/kg) Ilman K-Plussa-korttia 1,79 /ps (1,79/kg)

-26 %
Etu K-Plussa-kortilla

-16 %
Etu K-Plussa-kortilla

-13 %
Etu K-Plussa-kortilla

-36 %
Etu K-Plussa-kortilla

-28 %
Etu K-Plussa-kortilla

-27 %
Etu K-Plussa-kortilla

-16 %
Etu K-Plussa-kortilla

Valio Hedelmätarha ja Luomu
TÄYSMEHUT
1 l

Ingman maustetut
KERMAJÄÄTELÖT
1 l, laktoosittomat, ei vanilja

Bonaqua
KIVENNÄISVEDET
1,5 l, myös Bonaqua Multi, 
raj. 2 erää/tal.

Saarioinen PIZZAT 200 g 
ja PICCOLO PIZZAT 
120 g, raj. 4 kpl/tal.

Valio
JUUSTOVIIPALEET
270-300 g

Barilla
SPAGETTI
1 kg (ei täysjyvä)

Jätkäsaaren
GRILLIMAKKARA
400 g

SUPERHALVALLA! SUPERSUOSITTU! HALVALLA TUORETTA!

KUUKAUDEN PARHAAT K-PLUSSA-TARJOUKSET VOIMASSA 1.6.-1.7.2015:

Atria Ohuen ohut
LEIKKELEET 200 g, palvi-
kinkku, keittokinkku ja kalkkuna

3 
pl

Talkoopäivä 
Ruoholahdessa
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J
ätkäsaaren peruskoulun ja 
Busholmens grundskolan ark-
kitehtuurikilpailun ensimmäi-
seen vaiheeseen saapui perä-
ti 137 ehdotusta, joista kaksi 
jouduttiin hylkäämään mää-
räajan ylityksen takia, eli seu-
lonnassa oli lopulta kaikkiaan 

135 kilpailutyötä. Kilpailu on ollut avoin kaikkien 
maiden kansalaisille.

Kilpailun tavoitteena on kilpailuohjelman mu-
kaan löytää Jätkäsaaren peruskoululle ja Bushol-
mens grundskolalle ”kaupunkikuvaa rikastuttava, 
hyvin toimiva, viihtyisä, arkkitehtonisesti korkea-
tasoinen, terveellinen ja turvallinen ratkaisu, joka 
toimii joustavasti myös tulevaisuudessa.”

Erityisesti suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon myös ratkaisun kokonaistaloudellisuus, pitkä-
aikaiskestävyys, energiatehokkuus sekä huolletta-
vuus.

Helmikuussa käynnistynyt kilpailun ensim-
mäinen vaihe käytiin ideakilpailuna, jossa kilpai-
lijat laativat hankkeen ehdotussuunnitelman ja 
ideoivat tavoitteiden mukaisia suunnitteluratkai-
suja.

16.6. alkavaan toiseen vaiheeseen valitaan 
3–5 ehdotusta, joille annetaan ensimmäisen vai-
heen arvioinnin perusteella jatkokehitysohjeita. 
Kilpailijat jatkavat suunnitelman kehittämistä ja 
tutkivat asiantuntijaryhmänsä kanssa erityisesti 
kohteen terveellisyyteen, pitkäaikaiskestävyyteen, 
energiatehokkuuteen sekä huollettavuuteen liitty-
viä ratkaisuja.

Kilpailu pyritään ratkaisemaan 23.10.2015 
mennessä. Kilpailuohjelman mukaisen rakentami-
sen arvioidaan olevan valmis kesällä 2019.

Palkintolautakunta koostuu 
alan huippuammattilaisista
Arkkitehtuurikilpailun palkintolautakuntaan kuu-
luu alan huippuammattilaisia. Heistä kilpailun jär-

jestäjä eli Helsingin kaupunki on nimennyt seu-
raavat jäsenet:

- Anni Sinnemäki, apulaiskaupunginjohtaja, pal-
kintolautakunnan puheenjohtaja
- Sari Hildén, kiinteistövirasto, Tilakeskus, DI
- Matti Kaijansinkko, kaupunkisuunnitteluviras-
to, Länsisatama-projekti, arkkitehti
- Kaisa Nuikkinen, opetusvirasto, kehittämiskes-
kus, hallinto- ja FT, arkkitehti SAFA, 
- Jarmo Raveala, kiinteistövirasto, Tilakeskus, 
arkkitehti SAFA
- Outi Säntti, kaupunginkanslia, aluerakentami-
nen, Ins., FM

Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä puolueet-
tomina asiantuntijajäseninä palkintolautakuntaan 
kuuluvat myös:

- Timo Jeskanen, arkkitehti SAFA
- Pentti Kareoja, professori, arkkitehti SAFA

Palkintolautakunta käyttää lisäksi apunaan 
myös muita alan asiantuntijoita.

Palkintolautakunta pidättää itsellään oikeuden 
tehdä ensimmäisen vaiheen arvioinnin perusteel-
la tarpeellisia muutoksia kilpailun aikatauluun ja 
toisessa vaiheessa vaadittuihin asiakirjoihin. Kil-
pailun toiseen vaiheeseen valittavat ehdotukset 
saavat kilpailulautakunnalta väliarvioinnin ja nä-
kemyksiä ehdotuksen jatkokehittämisestä.

Palkintolautakunta tekee suosituksensa jatko-
toimenpiteiksi kilpailun tulosten perusteella. Ta-
voite on, että kilpailun voittaja tiimeineen jatkaa 
suunnittelijoina. Suunnittelutyö on tarkoitus käyn-
nistää mahdollisimman nopeasti kilpailun päätyt-
tyä.

Monipuoliset arvosteluperusteet
Palkintolautakunta painottaa arvostelussaan muun 
muassa seuraavia seikkoja:

Peräti 135 ehdotusta seulonnassa:

Jätkäsaaren peruskoulu saa hahmonsa 
kaksivaiheisella arkkitehtuurikilpailulla

Helsingin kaupunki on järjestänyt Jätkäsaaren peruskoulun ja 
Busholmens grundskolan yhteisen koulukiinteistön suunnittelusta 
yleisen kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailu toteutetaan 
yhteistyönä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa ja arkkitehtiliiton 
kilpailusääntöjen mukaisesti.

Pitkälle toiselle sadalle noussut Jät-
käsaaren peruskoulun arkkitehtuuri-
kilpailun osallistujien määrä ilahdutti 
kilpailun palkintolautakunnan jäseniä 

aivan erityisesti.
”Todellakin, eniten minua yllätti juuri se, 

että ehdotuksia tuli näinkin paljon. Kuvitte-
limme etukäteen, että olisi ehkä kolmanneksen 
verran vähemmän osallistujia kuin mitä nyt tu-
li”, sanoo palkintolautakunnan jäsen, Länsisa-
tama-projektin arkkitehti Matti Kaijansinkko 
kaupunkisuunnitteluvirastosta.

”Kilpailutöiden tasosta sanoisin, että on pa-
rikymmentä oikein kehityskelpoista työtä, mut-
ta yksikään ehdotus ei silti ole vielä niin sel-
keä, että se sellaisenaan voitaisiin toteuttaa”, 
Kaijansinkko katsoo.

Hän sanoo arvioivansa kilpailutöitä omas-
ta näkökulmastaan eli kaupunkisuunnittelijana 
kyseisellä alueella.

”Kun peruskoulutontin toisella puolella 
on seitsemänkerroksiset korttelit, ja vielä kor-
keampi Bunkkeri toisella puolella, niin pidän 
tärkeänä, että peruskoulu yhtenä tärkeimpänä 

Runsas osanotto ilahdutti raatilaisia

Kilpailun ensimmäinen vaihe:
- edellytettyjen toiminnallisten ja opetuksellisten 
tavoitteiden täyttyminen
- rakennuksen terveellisyyteen, pitkäaikaiskestä-
vyyteen ja energiatehokkuuteen vaikuttavat tekni-
set ja toiminnalliset ratkaisut ja ideat
- arkkitehtoninen kokonaisote ja rakennuksen 
kaupunkikuvallinen laatu
- ratkaisun investointikustannukset

Arvioinnissa painotetaan ensisijaisesti kilpai-
luehdotuksen kokonaisuutta sekä koulurakennuk-
sen arkkitehtonisten ja toiminnallisten tavoittei-
den täyttymistä. Tekniset ratkaisut ovat aktiivinen 
osa ratkaisun kokonaisideaa.

Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisu on kil-
pailuohjelman mukaan tärkeämpi kuin yksityis-
kohtien virheettömyys. Palkintolautakunta teettää 
kilpailun ensimmäisessä vaiheessa parhaimmiksi 
katsomistaan ehdotuksista teknistaloudellisen tar-
kastelun. Tämän jälkeen valitaan kilpailun toiseen 
vaiheeseen jatkavat ehdotukset 3–5 kpl.

Kilpailun toinen vaihe:
Kilpailun toisen vaiheen tärkeimpiä arviointipe-
rusteita ovat:

- esitettyjen toiminnallisten ja opetuksellisten ta-
voitteiden täyttyminen
- ulko- ja sisätilojen viihtyisyys
- rakennuksen terveellisyyteen, pitkäaikaiskestä-
vyyteen, kunnossapidettävyyteen ja hoidettavuu-
teen vaikuttavat tekniset ja toiminnalliset ratkai-
sut ja ideat
- suunnitteluratkaisun edellytykset tehokkaaseen 
energiankäyttöön. Keinot, joilla nämä voidaan 
saavuttaa:
- arkkitehtoninen kokonaisote ja rakennuksen 
kaupunkikuvallinen laatu
- tilankäytön tehokkuus
- ratkaisun investointikustannukset

Toisenkin vaiheen arvioinnissa painotetaan 
ensisijaisesti kilpailuehdotuksen kokonaisuut-
ta sekä koulurakennuksen arkkitehtonisten ja toi-
minnallisten tavoitteiden täyttymistä. Tekniset 
ratkaisut ovat aktiivinen osa ratkaisun kokonais-
ideaa.

Rakennuspaikka rajautuu pohjoisessa kahteen asuintalotonttiin, idässä ja etelässä kevyen lii-
kenteen väyliin Hampurinkujaan ja Länsisatamankujaan sekä lännessä Hyväntoivonkatuun.

Jätkäsaaren peruskoulu tulee sijoittumaan havainnekuvan tyhjälle, harmaalla väritetylle tontille. Välittömästi oikealla on Bunkkeri, ja koulutontin 
eteläpuolella Jätkäsaaren tulevan liikuntapuiston kaksi urheilukenttää.
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Peräti 135 ehdotusta seulonnassa:

Jätkäsaaren peruskoulu saa hahmonsa 
kaksivaiheisella arkkitehtuurikilpailulla

julkisena rakennuksena ei jää liian ujoksi ympä-
ristössään. Eli siinä pitää olla vahvaa arkkitehto-
nista voimaa, kun rakennus ei pysty korkeudel-
laan kilpailemaan naapuriensa kanssa. Sen täytyy 
olla niin hieno ja vahva rakennus, että siitä tulee 
tärkeä osa sitä kaupunkifronttia, jonka se osaltaan 
muodostaa”, Kaijansinkko muotoilee.

Hänen mukaansa kolmesta viiteen jatkoon 
menijää kilpailun toiseen vaiheeseen julkistetaan 
kesäkuussa.

”Valmiin koulunhan on tarkoitus avautua 
syyslukukaudelle 2019. Kilpailussa on siksikin 
lähes viikkoaikataulu, että rakennus pitää ehtiä 
myös varsinaisesti suunnitella ja rakentaa. Jos vii-
teenkin jatkoon menijään päädytään, niin joudu-
taan vielä kyllä varsin paljon näihin kilpailutöihin 
perehtymään, ennen kuin jatkoon menijät tulevat 
oikeudenmukaisesti valituiksi”, Kaijansinkko en-
nakoi.

”Toimivuus kouluna 
kaikkein tärkeintä”
”Tärkeintä jatkokehittelyyn menevissä kilpai-

Runsas osanotto ilahdutti raatilaisia
lutöissä on niihin sisältyvän koulurakennuksen 
toimivuus juuri kouluna, ja miten se tukee ny-
kyaikaista pedagogiikkaa”, sanoo toinen palkin-
tolautakunnan jäsen, arkkitehti SAFA Jarmo Ra-
veala kiinteistöviraston Tilakeskuksesta.

”Rakennuksen tulee myös olla toiminnallises-
ti muuntojoustava, sillä toimintaolosuhteet saatta-
vat tulevaisuudessa muuttua. Koulun pitää lisäksi 
sopia hyvin kaupunkikuvaan, joka on tässä koh-
din erittäin haastava, koska vieressä on valtava 
Bunkkeri-rakennus. Tärkeätä on myös ulkotilojen 
toimivuus ja liittyminen viereiseen Jätkäsaaren 
urheilupuistoon. Jätkäsaaressa on lisäksi erityis-
olosuhteita, kuten tuulisuus, mikä on huomioita-
va”, Raveala luettelee tähdellisiä arviointiseikko-
ja.

Hänen mielestään aivan erityisen tärkeätä on 
varmistaa kohteen rakenteellinen pitkäaikaiskes-
tävyys.

”Ehkä jopa hieman yllätti kilpailutöistä näky-
vä tilanne, että pitkäaikaiskestävyyden näkökoh-
ta tuntuu olevan monille arkkitehdeille vähemmän 
tuttu asia kuin mitä sen soisi olevan”, Raveala 
huomauttaa.

Hänestä kilpailutöiden yleinen taso on jo töi-
den suuren lukumäärän johdosta varsin laajakir-
joinen.

”Töitä oli laidasta laitaan, ja siihen me olem-
me oikein tyytyväisiä. Nyt olemme kustannuslas-
ketuttamassa joitakin lupaavimmista ehdotuksis-
ta, ja tämän perusteella valitsemme sitten jatkoon 
menijät. Jokainen työ ansaitsee kunnollisen pe-
rehtymisen”, Raveala kiteyttää.

”Kilpailuprosessi 
itsessäänkin arvokas”
”Minua tässä kilpailussa ilahduttaa prosessi, joil-
la arkkitehtien kilpailuun jättämiä ansiokkaita töi-
tä käydään läpi ja arvioidaan”, korostaa kolmas 
palkintolautakunnan jäsen, Länsisatama-projektin 
projektinjohtaja Outi Säntti kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitteluosastolta.

”Kilpailun jury ja sen käyttämät asiantuntijat 
muodostavat monialaisen asiantuntijajoukon, joka 
käy vilkkaita ja antoisia keskusteluita niin arkki-
tehtuurin, talotekniikan, kaupunkikuvan kuin ope-
tuksen näkökulmista kilpailuehdotusten välillä. 

Tämä prosessi ja keskustelut peilaavat takaisin 
kilpailussa asetettuun tavoitteeseenkin – saada 
Jätkäsaareen kaupunkikuvaan istuva pitkäai-
kaiskestävä ja toimiva koulurakennus. Jatkos-
sa itseäni kiinnostaa myös rakennuksen inves-
tointi- ja ylläpitokustannusten arviot kontra 
arkkitehtuuri ja kaupunkikuva. Tästäkin tee-
masta saamme varmasti aikaan hyviä keskus-
teluita”, Säntti uskoo.

Toinen näkökulma, johon hän on kiinnittä-
nyt huomiota itse kouluikäisten lasten äitinä, 
on lapsen mittakaava.

”Miten se ehdotuksissa toteutuu? Ihan 
puhtaasti, näyttävätkö tilat viihtyisiltä, käytän-
nöllisiltä ja erilaisia lapsia, muun muassa niin 
hiljaisia kuin sosiaalisiakin huomioivilta?”, 
Säntti pohdiskelee.

Jätkäsaaren peruskoulun arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunnan jäseniä: vasemmalta arkkitehti SAFA Jarmo Raveala, arkkitehti SAFA Kaisa Niukkinen, apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki 
(puheenjohtaja), projektinjohtaja Outi Säntti, arkkitehti Matti Kaijansinkko ja arkkitehti SAFA Timo Jeskanen. Kuvasta puuttuvat palkintolautakuntaan niin ikään kuuluvat DI Sari Hildén ja arkkitehti 
SAFA, professori Pentti Kareoja.

Teksti: Thomas Micklin
Valokuva: Patrik Lindström
Havainnekuvat: Helsingin kaupunki
Lisätietoja arkkitehtuurikilpailusta: 
www.hel.fi/www/kv/fi/ajankohtaiset-hankkeet/
talot-ja-tilat/jatkasaaren_arkkitehtuurikilpailu
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Avajaisissa oli paikalla myös Ruoho-
lahden Sanomat. Oli erittäin ilah-
duttavaa nähdä asiakkaiden suuri 
innostus jo aamuvarhaisella. Toimit-
taja poikkesi myymälään toisen ker-

ran saman päivän iltapäivällä ja sai huomata, että 
ihmisvirta ei ollut laantunut. Talo kuhisi asiakkai-
ta. JYSK oli panostanut avajaisten palveluun tuo-
malla ylimääräistä henkilökuntaa muista ketjun 
myymälöistä auttamaan uuden pisteen käynnistä-
misessä.

JYSK on erilainen kauppaketju
JYSK Suomen markkinointipäällikkö Riikka 
Leskinen kertoi itsekin viettävänsä koko avajais-
päivän asiakkaita neuvomassa vaaleansinisessä 
Jyskin työpaidassa. Hän sanoi  arvostavansa suu-
resti henkilökunnan kykyä joustaa erikoistilan-
teissa. Kaikista pisteistä lähdettiin ilolla autta-
maan uutta tulokasta.

JYSK on tanskalainen yritys. Lars Larsen 
perusti ensimmäisen myymälän Aarhusiin vuon-
na 1979. Silloin kaupan nimi oli JYSK vuodeva-
rasto ja se oli pieni yhden perheen hoitama kaup-
pa. Sana ”JYSK” on tarkoituksellisesti sisällytetty 
yrityksen nimeen. Tanskan kielessä ”JYSK” viit-
taa Jyllannin niemimaahan. Lars Larsen omistaa 
edelleen ketjun. Alkuperäinen, ensimmäinen JYS-
Kin myymälä on Aarhusissa vieläkin toiminnas-
sa. Jyskiläiset tekevät sinne opintomatkoja näke-
mään, mistä kaikki alkoi.

JYSK saapui Suomeen ja ensimmäisenä täällä 
Turkuun 1995. Syksyllä vietämme 20-vuotisjuh-
lia, Riikka sanoo. Alussa ketjun nimi oli Suomes-
sakin JYSK vuodevarasto, mutta vuonna 2001 ni-
mi modernisoitiin muotoon JYSK. Ruoholahteen 
avattu myymälä on 68:s suomalainen JYSK, maa-
ilmanlaajuisesti pisteitä on yli 2200 kappaletta 37 
maassa.

Skandinaavisia sisustusratkaisuja
Alun perin JYSK siis tarjosi nukkumiseen liitty-
viä huonekaluja, patjoja, tyynyjä ja muita tarvik-
keita. Valikoima on nyttemmin laajentunut koko-
naisvaltaiseen kodin sisustukseen. Pääpaino on 
edelleen makuuhuoneessa. Varsinkin näin kevääl-
lä osuuttaan kasvattavat parvekkeiden, terassien 
ja pihojen järjestämiseen liittyvät tarvikkeet. Ko-
ko sisustuksen skaala kuuluu nykyään tarjontaan. 
Pääpaino valikoimassa on mutkattomuus. 

”Haluamme tarjota toimivia ja käytännöllisiä 
ratkaisuja, jotka ovat korkealaatuisia, mutta silti 
edullisia. Skandinaavisuus on lähtökohtana. Tämä 
näkyy muotoilussa ja värimaailmassa”.

Laadun ei tarvitse maksaa liikaa
Lars Larsenin alkuperäinen liikeidea perustui hy-
vään hinta-laatusuhteeseen. Tänään JYSK-kon-

JYSK tuli 
Ruoholahteen

Torstaina 21.5. jysähti. Aamulla kello kahdeksan avattiin JYSKin Ruoho-
lahden uusi myymälä Lähikauppakeskus Ruoholahden toisessa kerroksessa. 
Ennakkomarkkinointi oli onnistunut. Avaamista odotti kauppakeskuksen 
aulassa pitkä jono asiakkaita. Houkuttimina olivat 500 ensimmäiselle 
lahjoitettava tyyny, erinomaiset avajaistarjoukset ja tietysti myös JYSKin 
maine edullisena ja laadukkaana kodin sisustusliikkeenä.

sernin kaikki ostotoiminnot on keskitetty Tanskan 
pääkonttoriin. 

”Ostamme koko ketjulle valtavia määriä yh-
tä tuotetta, mikä mahdollistaa edulliset hankinta-
hinnat. Larsenin periaatteiden mukaisesti suurilla 
volyymeilla saatu hintaetu siirretään asiakkaille. 
Näin korkealaatuisia tuotteita voidaan myydä hy-
vin kilpailukykyiseen hintaan”, Riikka vakuuttaa.

Vaikka ostot on keskitetty, ei tämä tarkoita, et-
tä kaikkialla maailmassa valikoima olisi sama. 

”JYSKissä meillä on mahdollisuus ja myös 
velvollisuus kuunnella paikallista asiakasta ja 
näin hioa kunkin maan valikoimaa kysyntää vas-
taavaksi. Meillä on myös paljon suomalaisia ta-
varantoimittajia, joten paikallisuuttakaan ei ole 
unohdettu”. 

Henkilökunta on Jyskin voima
Pikainen henkilökunnan kysely avajaishulinassa 
vakuutti toimittajalle Riikka Leskisen kehun pitä-
vän paikkansa. JYSKin johtamismalli on onnistu-
nut sitouttamaan henkilökunnan positiivisuuteen. 
Toinen kysellyistä oli ollut palveluksessa 14 ja 
toinen 4 vuotta. Molemmat vakuuttivat, että työs-
kentely JYSKille on palkitsevaa. Kumpikaan ei 
muuten ollut JYSK Ruoholahden vakituista hen-
kilökuntaa, vaan tullut muista pisteistä auttamaan. 

Työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Kellään 
ei ole vain yhtä kapeaa sektoria hoidettavanaan, 
vaan jokainen siirtyy joustavasti tarpeen mukaan. 
Toki kaikilla on oma vakituinen työpisteensä, 
mutta yhdessä tekeminen toimii laajemmin kuin 
vain oman myymälän sisällä. Riikka Leskinen li-
sää, että JYSK huolehtii jatkuvasta henkilökun-
nan koulutuksesta. 

”On tärkeää, että jokainen osaa palvelukon-
septimme. Asiakas haluaa tietoa myytävistä tuot-
teista ja sitä henkilökuntamme on osattava antaa. 
Meillä myös mahdollistetaan eteneminen uralla. 
JYSK kasvaa ja samalla avautuu uusia mahdolli-
suuksia. Kasvu tuo myös uusia työpaikkoja”.

Aina tarjouksia
Avajaisissa oli järisyttäviä tarjouksia. Riikka Les-
kinen kertoi, että tilaisuutta varten oli tilattu myös 
paljon sellaisia tuotteita, joita ei muissa JYSKin 
myymälöissä ole tarjolla. 

”Avajaistarjoukset ovat tietysti juhlaa varten. 
Jokaisen uuden myymälän avaaminen on meil-
le juhlan aihe. Tämä ei tarkoita etteikö arjessakin 
olisi edullista tulla ostoksille JYSKiin. Edullisia 
hintoja on tarjolla jatkossakin. Koko JYSK Ruo-
holahden tiimi toivottaa asiakkaat tervetulleiksi”.

JYSK Ruoholahti
Lähikauppakeskus Ruoholahti, 2. kerros
Itämerenkatu 21

PS

Head of Retail Sales Ville Velin ja Sales & Marketing Manager Riikka Leskinen.

Myymäläpäällikkö Samu Örström-Koch (oik) henkilökuntansa kanssa.

Avajaiset näkyivät Länsiväylälle.
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Avajaistarjouksia oli paljon. Makuuhuoneisiin vuoteet, patjat. Vuodevaatteet ja kylpyhuonetarvikkeet.
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B R U N S S IB R U N S S I
T A M M A -T A M M A -

CROSSCROSS
KITCHENKITCHEN

K A K K U B U F F E T !
K E S Ä T E R A S S I !

B - O I K E U D E T

JOKA LA JA SU  
KLO 11-14

TAMMASAARENLAITURI 3, 00180 HELSINKI
PÖYTÄVARAUKSET: 020 787 9758,  
ITAMERENTALO@THERONCATERING.FI

# T A M M A B R U N S S I

6T
9

huutokonttori
tyynenmerenkatu 1

ruoholahden 
metro

tervetuloa huutokonttorille keskustelemaan Jätkäsaaren Ja 

lähialueiden koirapalveluista ti istaina 9.6 klo 18

paikalla helsingin kaupungin rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston sekä 
kaupunginkanslian edustajat kertovat kaupungin koirapalvelulinjauksesta sekä 
koirapuistojen sijoittamisperiaatteista helsingissä ja Jätkäsaaressa. keskustelemme myös 
nykyisten koirapuistojen viihtyvyyden parantamisesta sekä tulevasta selkämeren 
koira-aitauksesta. tervetuloa paikalle niin koiranomistajat kuin koirattomatkin!

rakennusviraston koirapalveluihin ja vuonna 2014 toteuttaman koirapalvelut-kyselyn 
tuloksiin voi tutustua: hel.fi/www/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/muu-vapaa-aika/
lemmikki-ja-kotielaimet/koira/

Ruoholahden Pysäköinti Oy:n vuosi 2014 
oli kaikin puolin tapahtumarikas! Hal-
linto siirtyi 1.2.2014 alkaen Isännöit-
sijäkonttori Oy:n hoitoon ja opimme 

tuntemaan ruoholahtelaisten pysäköinti- ja yhteis-
kerhotilatarpeita yhteistyössä asukkaiden, osakas-
yhtiöiden ja pysäköintiyhtiön hallituksen avulla.  

Menneen vuoden alkupuoliskolla mm. kah-
den autohallin kulunvalvonta-ohjelmisto päivi-
tettiin ja kulkuun oikeuttavat avaajat vaihdettiin. 
Kesällä 2014 Staran rakentamispalvelun urakoi-
mana Laivanpojankadun/-kujan autopaikoitusalu-
een kaivoja ja kiveyksiä korjattiin siten, että vedet 
saatiin kulkemaan asianmukaisesti.  Ulkoalueau-
topaikoilla korjattiin sähkötolppia ja –pääkeskuk-
sia sekä uudelleen maalattiin  autopaikoitusvii-
voituksia,  jotta autopaikoituspalvelut toimisivat 
asianmukaisesti.  

Syksyllä pysäköintiyhtiö järjesti osakasyhti-
öidensä hallitusten puheenjohtajille tapaamisen, 
jossa kuulimme asukkaiden toiveita ja siten mm. 
Helsingin kaupungin pysäköintivalvonnan kanssa 
järjestettiin tapaaminen mikä aktivoi yhteistyötä 
siihen suuntaan, että kaupungin pysäköinninval-
vonta palvelee entistä tehokkaammin Ruoholah-
den Pysäköinnin asiakkaita.

Ruoholahden Pysäköinnin kotisivut www.ruo-
holahdenpysakointi.fi uusiutuivat ja nyt asiakkai-
den on kotisivuilta entistä helpompi löytää tietoja 
mm. autopaikan varaukseen tai irtisanomiseen se-
kä kerhotilapalveluhin liittyen!

Pysäköintiyhtiö laaditutti viime vuonna aluei-
densa puiden hoitosuunnitelman ja sen perusteel-
la viime vuoden lopulla kaadettiin vaaralliseksi 

luokitellut puut. Projekti jatkuu keväällä 2015 si-
ten, että kaadettujen puiden tilalle istutetaan uudet 
puut ja Staran arboristien valvomana toteutetaan 
kevät-kesäkaudella 2015 n.250 puun hoitoleikka-
ukset. 

Lisäksi pysäköintiyhtiö teetätti ulkoalueva-
laistuksen yleissuunnitelman, jonka perusteella 
tullaan vuoden 2015 jälkipuoliskolla aloittamaan 
ulkovalaistuksen uusimisia. 

Yhteiskerhotiloista Selkämerenkatu 10:ssä si-
jaitseva Vellamo siirtyy 1.7.2015 alkaen Montes-
sori-leikkikoulun laajeneviin tarpeisiin toistai-
seksi voimassaolevalla vuokrasopimuksella, kun 
alueen asukkaiden yhteiskerhotilatarve on ajan-
saatossa hiipunut. Kerhotila Kajuutta sen sijaan 
jatkaa edelleen asukaskäytössä ja sen varauksia 
hoitaa 1.6.2015 alkaen Ruoholahden Kiinteistö-
huolto toimistonsa aukioloajan puitteissa. 

Pysäköintiyhtiön autohallien kuntoarviot päi-
vitetään kuluvana vuonna ja näin niiden ylläpitoa 
sekä tarvittavia korjauksia pyritään ohjaamaan en-
tistä suunnitelmallisempaan suuntaan, jotta myös 
kulurakenteessa voitaisiin päästä kokonaistalou-
dellisesti hyviin ratkaisuihin. 

Yhteistyö Ruohoparkin kanssa on ollut aktii-
vista ja myös tämä Itämerenkatu 7-9:ssä sijaitse-
va autohalli tarjoaa asukas- ja tilapäispysäköintiä 
alueella.   

Pysäköintiyhtiö toivottaa omalta osaltaan Au-
rinkoista kesää kaikille ruoholahtelaisille!

Riitta Uotila, tj
RUOHOLAHDEN PYSÄKÖINTI OY

Ruoholahden Pysäköinti 
Oy:n kuulumisia

Alueen puiden hoito kuuluu Pysäköintiyhtiön vuosisuunnitelmaan.
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JT-Linen vesibussiliikenne Pihlajasaareen
 Aikataulu Ruoholahti – Pihlajasaari

 Liikennöidään joka päivä 13.6.–9.8.2015

Lisätiedot: 
www.jt-line.fi

Huom! 

Vuorot ajetaan säästä riippu-

matta. Aikaisempina vuosina 

käytäntönä olleet ”sadepäi-

vän vuorot” ovat poistuneet. 

   Ruoholahdesta       Pihlajasaaresta
 10.00   10.40
 11.00   11.40
 12.00   12.40
 13.00   13.40
 14.00   14.40
 15.00   15.40
 16.00   16.40
 17.00   17.40
 18.00   18.40

Lauttasaaren silta
Porkkalankatu

Tallberginkatu

3

3

2

1

B

Porkkalankatu 13,  
00180 Helsinki 
Avoinna ma-pe klo 8–16.30

Leikkaa kuponki 
irti ja tuo se 
Ruoholahden 
myymälään, saat 
20% alennuksen 
normaalihintaisista 
tuotteista.

-20%
Tarjous voimassa 
1.6.   – 3.6.2015

Kaikkea mitä toimistossasi tarvitset
Tule tutustumaan uuteen myymäläämme

p. 010 681 6300
ruoholahti.myymala@staples.fi
www.staplesadvantage.fi

Ruoholahti-Jätkäsaaren alueella on syk-
systä 2013 toiminut pieni partiolippu-
kunta Helsingin Merilokit – Helsin-
ki Seagulls. Joukkoomme kuuluu paitsi 

suomenkielisiä myös englanninkielisiä partiolai-
sia ja toteutamme toiminnassa partio-ohjelmaa. Ja 
meren rannalla kun toimimme, niin toimintaam-
me on kuulunut myös vesillä liikkumisen perus-
taitojen opettelu. Lippukuntamme Lokki –venekin 
pääsee tänä kesänä vesille.

Partiotoiminta perustuu vapaaehtoisuudelle 
ja yhdessä toimimiselle. Taustalla vaikuttaa aja-
tus kasvattaa lapsista ja nuorista osallistuvia ja 
vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Vaikka kyse on 
lapsi- ja nuorisojärjestöstä, toiminnan mahdollis-
tavat mukana olevat aikuiset, siis me kaikki yh-
dessä. Tällöin kaikki voivat toimia turvallisissa 
rajoissa ja vastuuta jaetaan oman ikäkauden oh-
jelman mukaan. Aikuisena partio tarjoaa verkos-

toitumista ja onnistumisen elämyksiä, kun pääsee 
tekemään jotain sellaista, jota ei ole aiemmin ko-
kenut. Partiossa aikuisellakin on lupa leikkiä hip-
paa. 

Olemme Merilokeissa huomanneet, että alu-
eellamme on toiminnasta kiinnostuneita lapsia ja 
nuoria. Haluammekin nyt kutsua Ruoholahti-Jät-
käsaaren aikuisia mukaan mahdollistamaan mu-

Asiantuntevaa 
isännöintipalvelua

IAT /Rkm
Ota yhteyttä 050 565 9595 

tai jätä tarjouspyyntö 
info@stadin.fi
www.stadin.fi

Oletko nähnyt Ruoholahdessa Merilokkeja?

kava harrastus näille lapsille ja nuorille. Meri-
lokkien partiomainen, lippukunnan toiminnasta 
ja partiotoiminnasta yleensä kertova puistopiknik 
omilla eväillä pidetään Ruoholahden leikkipuis-
tossa sunnuntaina 14.6. kello 12. Tervetuloa tutus-
tumaan meihin jo toimiviin aikuisiin, mekin halu-
amme tutustua teihin!
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Ruoholahdessa tapahtuu

Tallberginkatu 1

Haluatko nähdä Jätkäsaaren 
ja Hernesaaren mereltä päin?

KUTSU
Laivaretkelle Jätkäsaaren ja Hernesaaren edustalle.

JÄTKÄSAARI-seura ry. ja Lähikauppakeskus Ruoholahti
järjestävät laivaretken, jossa on 

mahdollisuus nähdä alueet mereltä päin.

Laivaretki  järjestetään Jätkäsaari – Helsinki -päivänä 
12.6.2015 klo 18.00. Viaborg-laiva lähtee Pihlajasaaren laiturista, 

Ruoholahden torin laidalta ja palaa samaan paikkaan n. klo 20.00.

Mukana oppaana on kaupungin talous- ja suunnittelu-
keskuksesta projektipäällikkö Matti Kaijansinkko. 

   
Retki on kaikille ilmainen, mukaan mahtuu noin 180 henkeä 

saapumisjärjestyksessä (lapset vanhempien seurassa).
Laivalta on mahdollisuus ostaa virvokkeita.

 

TERVETULOA!

JÄTKÄSAARI-seura ry.
www.kaupunginosat.net/jatkasaari

www.facebook.com/jatkasaariseura

JS ry

Merikaapelihalli 
Cross Over -festivaali 4.-7.6.

Puristamo
Alfa-Art taidekoulu: Lopputyönäyttely 1.-10.6. 
Lahden ammattikorkeakoulu: Opin-
näytetyönäyttely 18.6.-6.7.

Valssaamo
Suomen Akvarellitaiteen yhdis-
tys ry: Minun Helsinkini 9.6. asti

Turbiini
KAKTUS-tanssifestarit 4.-9.6.

Pannuhalli
Bob Gruen: Rockers 17.6. asti

Suomen valokuvataiteen museo
Reinterpreting the Frame 7.6. asti 
I.K. Inha: Helsinki 1908, aukeaa 12.6.
Ismo Kajander: Vintage 2.8. asti
Hannele Rantala: Ihanien aikojen loppu 2.8. asti 
Nita Vera: Needles of Love 30.8. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Palveluksessanne! (jatkuva)
KASARI! 25.10. asti

Teatterimuseo
Säteileva primadonna 3.-16.6. 
Unelmien kuteita 10.1.2016 asti
Erik Salvesen: Skenografia 10.1.2016 asti

MUU Kaapeli
Niran Baibulat: Kävelemällä 18.6. asti

Stoa Mariapassio 
Marja Paasio, Tropico VI 30.6. asti

Drawing Gallery D5
Toukohyvät 4.6. asti

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Suomalainen ruokakulttuuri muuttui voi-
makkaasti 1980-luvulla. Ravintola-
käynti ei enää kuulunut pelkästään juh-
latilanteisiin. Erityisesti kaupungeissa 
se oli jo osa arkea. Hampurilaisravin-

tolat löivät itsensä läpi ja ketjuravintoloita avat-
tiin eri puolille Suomea. Myös ruoanlaitosta tu-
li koko perheen harrastus, ja ihmisten kiinnostus 
resepteihin ja kokeiluihin kasvoi. Koskaan ennen 
ei ollut nähty vastaavaa määrää teknisiä sähkölait-
teita ruoanvalmistuksen apuna. Mikroaaltouunista 
tuli keittiön kingi.

Hotelli- ja ravintolamuseo Kaapelitehtaalla 
tarjoaa nostalgisen retken 1980-luvun ruokamuis-
toihin. Näyttelyssä pääsee pukeutumaan aika-
kauden vaatteisiin, katselemaan ruokaohjelmia ja 
mainoksia, keskustelemaan aikakauden polttavis-
ta kysymyksistä sekä äänestämään kasarisuosikki-
aan. Näyttely on esillä 25.10.2015 saakka.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 3 krs.
Avoinna: ti-su 11–18 / Liput: 7/4 €
www.hotellijaravintolamuseo.fi

Kaapelitehtaan museot mukana Helsinki-päivä-
nä 12.6.2015. Hotelli- ja ravintolamuseo, Suomen 
valokuvataiteen museo ja Teatterimuseo ovat auki 
Helsinki-päivänä 12.6. klo 20 asti. Museot 
tarjoavat ohjelmaa ja opastuksia näyttelyihin, 
joihin on vapaa pääsy! Tervetuloa!

Helsingin Taiteilijaseura järjestää ku-
vataidetaidekursseja läpi kesän Kaa-
pelitehtaalla ja Suomenlinnassa.

Taiteilijaseuran kesäkurssit Kaa-
pelitehtaalla ja Suomenlinnassa al-

kavat jälleen kesäkuussa:
Aikuisille on Kaapelitehtaalla tarjolla useita 

kursseja mm. Savesta keramiikaksi, Puupiirros-
kurssi, Luonto kaupunkiympäristössä ja Mallipii-
rustuskurssi. Lapsille järjestetään elokuussa Maa-
lauskurssi yli 13-vuotiaille. 

Suomenlinnassa aikuisille suunnattu kurssi-
paletti sisältää mm. piirustusta, akvarelli-, öljyvä-
ri- ja akryylimaalausta, sekä lapsi-vanhempi-kurs-

Hotelli- ja ravintolamuseo
Kasari! esittelee 1980-luvun 
suomalaista ruokakulttuuria

Ravintola Piratti Lauttasaaressa 1980-lu-
vulla. Hotelli- ja ravintolamuseo.Helsingin taiteilijaseura

Kesäloma piirtäen ja maalaten

seja, joissa aikuiset ja lapset taiteilevat yhdessä. 
Suurin osa kursseista soveltuu vasta-alkajille.  

Syys- ja kevätlukukaudella kuvataidekoulu ja 
kurssikeskus jatkavat toimintaansa Kaapeliteh-
taalla, ja tarjoavat taiteen perusopetusta ja kuva-
taidekursseja kaiken ikäisille.

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 7, 3.krs.
 
Kesäkurssit Suomenlinnassa Taidekoulu 
MAA:n tiloissa, Susisaaressa 1700-luvun ka-
sarmirakennuksessa. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset: www.helsingintaiteilijaseura.fi

7-9-vuotiaiden ryhmämaalaus.
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Makuliha perinne-
joulukinkku
palana

Hinnat voimassa
ma-ke 1.-3.6.2015

Katso myös muut
tarjouksemme www.citymarket.fi

Plussakortilla -22%Plussakortilla -39-49% Plussakortilla -63% Plussakortilla -28%

ATRIA maksa-,
lihamakaroni-,
salami- ja
lihaperuna-
soselaatikot
350-400g

FAZER marja-
piirakat 140g

HK BURGER
100g

ARLA perinteinen
jogurtti 150g

(raj.3rs/talous)
Ilman korttia 1,65-1,99rs
(4,13-5,69kg)

(raj.2erää/talous)
Ilman korttia ja yksittäin
0,35prk (2,33kg)

(raj.3erää/talous)
Ilman korttia ja
yksittäin 0,69kpl (6,90kg)

1€

(2,50-2,86kg)

Ananas
Costa Rica

  SAARIOINEN
vispipuuro 300g

        VALIO
OLTERMANNI 250g

CREME BONJOUR
  tuorejuustot 100g

POUTTU kuoreton
     nakki 280g

      VAASAN
 isot paahdot Banaani

Costa Rica

1€

(1,67kg)

4prk1€

(2,50kg)

4kpl1€

(7,14kg)

  rs

€1rs

€1pkt

€1pkt

€1ps

€1kg

€1kg
(1,90-2,00kg)

(3,57kg) (raj 3pkt/talous)

500-525g

Erä!

(3,33kg) (raj.3rs/talous) (4,-kg) (raj.3pkt/talous)

€1rs

(10,-kg) (raj.3rs/talous)

(raj.3pkt/talous)
Ilman korttia 1,29pkt
(9,21kg)

rs

MOZZARELLA 
STICKS


