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Lehdessä muun muassa:
• Suomen paras Citymarket s. 3
• Atlantinkaaren asemakaava muotutuu s. 6-7
• Kaapelitehtaan tarjontaa omalla sivulla s. 11
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yksy tuli äkkiä. Se vain putosi päälle kesken kauniin ja lämpimän loppukesän. Tätä kirjoit
taessa kootaan parvekkeilta ja
terasseilta kukkaruukkuja ja muu
ta irtainta, jotka äskeinen myrsky
lennätteli. Minusta syksy on silti vuoden parasta aikaa. Kirpeän raikkaat syyspäivät
innostavat monella tapaa. Ei ole liian kuuma, ei liian kylmä. Satunnainen sade puhdistaa kaupunkiilman. On hyvä hengittää. Syksy saa jatkua kauan.
Elokuun lehdessä otin esiin joukossamme asuvien vanhusten ongelmia. Turvallisuuden puute
ja yksinäisyys ovat erilaisten sairauksien aiheuttamien vitsausten lisäksi vanhusten suuria ongelmia. Turvallisuuden lisäämisestä oli tarinaa viime
lehdessä. Yksinäisyyden kampittamiseen on myös
lukuisia ratkaisuja. Tuossa vieressä HelsinkiMissio kertoo lyhyesti tarjoamistaan vaihtoehdoista.
Olen erikoisen mieltynyt juuri heidän toimintaansa, toki samankaltaista työtä tekevät monet muutkin hyväntekeväisyysjärjestöt. Me nuoremmat ja
ketterämmät voimme auttaa ottamalla osaa vapaaehtoistyöhön. Yksinäinen vanhus voi itse hakea
apua Senioripysäkiltä tai soittamalla esimerkiksi Aamukorvaan. Olennaista on myös, että kaikki
huomioivat omat läheiset vanhuksensa ottamalla
heidät mukaan osaksi arkea.
Jätkäsaaren Huutokonttorille toiseen kerrokseen rakentamisinfon yhteyteen on avattu kirjasto.
Ruoholahden ala-asteella toiminut lastenkirjasto
on lopettanut toimintansa. Uuden kirjaston avajaisia vietettiin 19.9. Valitettavasti juttu avajaisista
ei ehtinyt mukaan tähän lehteen, mutta kaupunki
on luvannut kertoa kirjaston toiminnasta lokakuun
lehdessä. Sitä ennen kirjastossa voi kuitenkin jo
käydä. Se on täydessä toiminnassa. Tavallisen kirjastoåalvelun lisäksi Huutokonttorin toisessa kerroksessa toimii edelleen myös Jätkäsaaren rakentamisesta kertova tiedotuspiste.
Minun on pakko jakaa yksi hämmentävä tapaus. Olin ulkoiluttamassa koiraa kanavan varrella. Siinä kohtaa katuun on merkitty sekä kä-

velytie että pyörätie. Koira haistelee nurmikkoa
mieluummin kuin asvalttia, joten olimme molemmat pyörätien puoleisella reunalla, minä tiellä, koira
nurmella. Kaukaa näin keltaisen tuulitakin lähestyvä kovaa vauhtia pyörän selässä. Kokosin remmin ja yritin varmistaa, ettei koira nykäise itseään
pyörän eteen. Kohdalle päästyään tuo ihminen
huutaa kovaan ääneen: MENE V….UUN SIITÄ
PYÖRÄTIELTÄ! Olen minä ruman sanan kuullut
ennekin, ei se minua järkyttänyt. Mutta kylläkin
se valtava raivo, jolla tuo lause esitettiin. Elämme
kovia aikoja.
Maailmamme on juuri nyt ennen näkemättömässä myllerryksessä. Kaikilla tahoilla tehdään uudenlaista maailmankuvaa. Muutokset ja niiden aiheuttama epävarmuus saavat ihmiset reagoimaan
rajusti. Syntyy vihanpurkauksia. Eräs sanoi minulle kerran neuvoksi, että älä sinä kirjoita yhteiskunnallisista asioista lehdessäsi. Keskity vain säähän. Tällä tuo ilmeisesti yritti viestittää, ettei ole
kanssani samaa mieltä asioista. Samalla hän teki sen usein kohtaamani virheen, että nosti oman
mielipiteensä ikään kuin absoluuttiseksi totuudeksi ja arvioi toiset kannat vääriksi. Ihmisten välisissä jutusteluissa esitetään kovin harvoin muuta,
kuin omia mielipiteitä. Subjektiivisia näkemyksiä
asioiden tolasta. Nämä saattavat vaihdella suuresti
ihmisten välillä. Vaan jokaisella on oikeus lausua
oma kantansa ilman, että joutuu siitä minkäänlaisen purkauksen kohteeksi. En minä edellytä, että
kaikkien mielestä syksy on vuoden parasta aikaa,
vaikka itse niin ajattelenkin.
Tällä kertaa aion kuitenkin noudattaa saamaa
ni neuvoa. En kommentoi ympärillä tapahtuvaa yhteiskunnan kuohuntaa. Toivon vain, että kun saamme tästä ajasta myöhemmin lukea
historiankirjoituksia, siellä voidaan todeta kaiken
sittenkin päättyneen hyvin. Luoja suokoon!
Hyvää syksyä kaikille!
Peter Stormbom

Seuraava Ruoholahden Sanomat (10/2015) ilmestyy 31.10.2015.
Varaa ilmoitustilasi ajoissa. Lehteen tarkoitettu aineisto
tulee olla toimituksessa viimeistään 21.10.

JÄTKÄSAAREN APTEEKKI
Tyynenmerenkatu 3 • Puh. 09 628 183
Palvelemme: ma – pe 10 – 18 • la 10 – 16
Tervetuloa Jätkäsaaren apteekkiin!
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Pääkirjoitus

Yhteislaululla ja harrastusryhmillä yksinäisyyttä vastaan

H

elsinkiMissio nosti vanhusten yksinäisyyden puheenaiheeksi jo yli
vuosikymmen sitten, mutta yksinäisyys on edelleen yksi yleisimmistä ongelmista, joita ihmi
nen
vanhetessaan kohtaa, toteaa järjestön kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund.
Eläkeläisten vitsauksena on usein myös pienituloisuus ja köyhyys, joten harrastusten parissa
virkistäytyminen voi olla rahasta kiinni. HelsinkiMission tilaisuudet ovat senioreille maksuttomia
ja helposti saavutettavia. Tarvittaessa seniorit voivat hakea meiltä myös keikka-apua tai tukihenkilöä, joka auttaa pääsemään harrastuksen pariin.
HelsinkiMissio tarjoaa pääkaupunkiseudulla
asuville senioreille monenlaisia palveluita ja toimintaa. Osa palveluista toteutetaan ammattiauttajien avulla, osa koulutettujen vapaaehtoisten voimin.
Keikka-apu tarjoaa senioreille kertaluonteista apua arjen haasteissa. Kyse voi olla vaikka kattolampun vaihtamisesta. Yhtä lailla keikka-auttaja
voi lähteä saattajaksi lääkärikäynnille tai seuraksi teatteriin.
Tukihenkilötoiminta tarjoaa seuraa senioreille, jotka sitä kaipaavat. Tukihenkilötoiminnalla ei
ole olemassa valmista mallia. Se voi olla viikoittainen kahvittelutuokio, yhteinen kauppareissu tai

kulttuurihetki. Jo kemiat kohtaavat kaveruus voi
muuttua aidoksi, molemminpuoliseksi ystävyydeksi. Keikka-apua antavat ja tukihenkilöina toimivat HelsinkiMission koulutetut vapaaehtoiset.
Keikka-avusta ja tukihenkilötoiminnasta voi
tiedustella numerosta 044 054 6236 ja sähköpostilla seniorityo@helsinkimissio.fi
Ikääntyminen tuo usein suuria muutoksia elämään. Eläkkeelle jääminen, sairaudet, huoli läheisten terveydentilasta tai puolison kuolema voivat auttaa ahdistusta. Senioripysäkin ammattiapu
on yli 60-vuotiaille tarkoitettu maksuton keskusteluryhmä, jossa voi jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan luottamuksellisesti. Senioripysäkki-ryhmää
ohjaa aina psykoterapeutti tai sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilainen, joka on koulutettu
Senioripysäkki-ohjaajaksi.
Aamukorva – puhelin aamun hiljaisille tunneille. HelsinkiMission aamukorva tarjoaa juttuseuraa senioreille aamun hiljaisina ensitunteina.
Aamukorvaan voi soittaa esimerkiksi silloin jos
uni ei tulekaan tai uuden päivän kohtaaminen tuntuu haastavalta. Koulutettu vapaaehtoinen vastaa
numerossa 040 341 0504 joka päivä klo 5-9. Puhelun hinta on operaattorin hinnoittelun mukainen.
Syksyn monipuoliseen toimintaan voi tutustua
osoitteessa helsinkimissio.fi.

Kansi: Tästä alusta kasvaa tornihotelli.
Kuva PS
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Suomen paras Citymarket
Ensin tehtiin vuosi remonttia ja sitten on kolme vuotta tehty kovasti töitä
konseptin kehittämiseksi. Tämä on ollut kiireistä, mutta todella mukavaa
aikaa. Näin sanoo Ruoholahden K-citymarketin elintarvikepuolen kauppias
Tero Huhtala. Suurimpana haaveenani on aina ollut suuren ruokakaupan
pitäminen kaupungin keskustassa. Haaveen eteen on saanut kovasti
ponnistella, mutta työskentely on myös ollut hyvin antoisaa.

C

itymarket Ruoholahti valittiin
ketjun K-kauppiaiden keskuudesta Suomen parhaaksi
City
marketiksi vuonna 2014.
Valinnan perusteena on pisteytysjärjestelmä, jossa arvi
oidaan noin 30 osatekijää.
Valintakriteereitä ovat mm. asiakastyytyväisyys,
palvelutaso sekä myynnin ja asiakasmäärien kehitys. Tunnustuksen tekee erikoisen arvokkaaksi se,
että valinta tapahtuu samaan ketjuun kuuluvien,
samaan päämäärään tähtäävien myymälöiden välillä. Ketjun tunnustus on arvokas. Valintaa ei tehdä vuosittain.

Ruokakaupan pito on
jatkuvaa kehitystyötä
Tero Huhtala sanoo, että myymälää päivitetään
koko ajan paremmaksi.
”Monet tavoitteistani on saavutettu, mutta valmiiksi tämä ei tule koskaan. Kehitystä on tehtävä
koko ajan. Päätavoitteena on vastata asiakkaiden
toiveisiin ja joustaa kysynnän mukaan”.
Tero kuitenkin vakuuttaa, että enää koskaan
kaikkea ei myllätä uudelleen. Myymälä on nyt
löytänyt muotonsa ja kaikki on paikallaan. Vanha
Alkon varasto on kiinteistönä erikoinen ja asettaa
kauppiaalle omat rajoituksensa suunnittelutyössä.
Osa myymälän koneista ja laitteista ovat nykyisillä paikoillaan olosuhteiden pakosta. Toki lähitulevaisuudessa on kehityssuunnitelmia. Tarkoitus on
entisestään selkeyttää tuotteiden sijoittelua ja tehdä ostettavan löytäminen asiakkaille helpommaksi. Tässä suunnittelussa on tärkeimpänä perustana
asiakkailta saatu palaute.

Ruoan valikoima Suomen laajin
”Periaatteeni on, että asiakas päättää, mitä hän haluaan ostaa. Kaupan tehtävänä on tarjota hänelle

juuri sitä. Meillä on tarjolla hyvin monia hyvinkin eksoottisia tuotteita, mutta kaikki on esillä
juuri siksi, että asiakkaat haluavat niitä ostaa. Esimerkiksi kalatiskimme tarjonta on joka päivä yhtä korkeatasoinen. Asiakas voi luottaa siihen, että
hän aina saa tarvitsemansa. Olemme muuten kalan myyjinä Suomen suurimpia. Olemme perustaneet myymälään kauppahallin kaltaisten palvelutiskien käytävän. Oma leipomo, einestiski,
leikkeleiden piste, juusto-, liha- ja kalatiskit tarjoavat erikoismyymälöiden tasoisen valikoiman.
Pisteiden henkilökunta on myös koulutettu tuntemaan tuotteensa ja näin antamaan parhaan mahdollisen palvelun asiakkaille”.
”Asiakkaat ovat huomanneet ponnistelumme ja sen osoituksena kaupankäynti on kasva
nut koko ajan. Tulevaisuuden kehitys tulee
pai
nottumaan enemmän asiakkaan palvelun parantamiseen, kasvuvauhti tulee luonnollisesti tasaantumaan. Olen valmis jatkossakin koko ajan
investoimaan myymälään tehdäkseni siitä entistä
paremman”.

Citymarketin kauppahallikäytävällä käy kuhina.

Meillä on valtava halu olla
todella hyvä ruokakauppa!
”Meille ruoka on sydämen asia ja meillä ollaan
ylpeitä siitä, että ollaan ruoan myyjiä. Olen ylpeä
myös siitä, että henkilökuntamme on sisäistänyt
nämä arvot. Niin myyntitiskeillä, kassoilla kuin
toimistossakin ymmärretään, että on tärkeintä, että asiakas kokee kauppaan tullessaan Citymarket
Ruoholahti -elämyksen. Silloin he löytävät meille
uudestaan. Kauppakeskuksen yhteydessä on runsaasti parkkitilaa. Meille on helppo tulla”.
K-Citymarket Ruoholahti
Itämerenkatu 21, Lähikauppakeskus Ruoholahti
Puh. 010 538 2800
PS

Turvallinen Ruoholahti
-tapahtumaan osallistui 100 oppilasta

R

uoholahden ala-asteen ensimmäisen
luokan ja kansainvälisen koulun toisen luokan oppilaille järjestettiin jälleen Turvallinen Ruoholahti tapahtuma 9.9.2015. Tapahtuman aikana
lapset kiersivät viidellä eri toimintarastilla tutustumassa Ruoholahden alueen toimipaikkoihin sekä he pohtivat yhdessä keskustellen turvallista
liikkumista alueella. Tapahtuman järjestäjinä olivat Ruoholahden nuorisotalo Apaja, Tanssiteatteri
Hurjaruuth, Leikkipuisto Ruoholahti, Ruoholahden kappeli, Palo- ja pelastuslaitos, Klaari Helsinki, Ruoholahden ala-aste ja Helsingin kansainvälinen koulu.
Aurinkoinen ilma suosi tämän vuoden tapahtumaa. Selkämerenpuiston urheilukentälle kokoontui aamulla 34 kansainvälisen koulun oppilasta ja 70 Ruoholahden ala-asteen oppilasta.
Jonne Karanko kansainväliseltä koululta toivotti oppilaat tervetulleeksi tapahtumaan ja piti heille
yhteisen aamuverryttelyn. Aloituksen jälkeen luokat lähetettiin kiertämään toimintarasteille.
Ruoholahden nuorisotalolla Hurjaruuthin sirkustyöpajassa oppilaat harjoittelivat luottamusta sirkuspyramideja tehden. ”Hurjaruuthin työpajassa opimme, että on tärkeää kuunnella ja
tukea muita” kommentoi kansainvälisen koulun
2L –luokan oppilas. Oppilaat pääsivät kurkkaamaan nuorisotalon tiloja ja he kuulivat myös hieman nuorisotalon toiminnasta. Oppilaat joutuvat
vielä odottamaan pari vuotta, jotta he voivat aloittaa nuorisotalolla käymisen. Tämä tuntuu joidenkin mielestä pitkältä ajalta ”En jaksa oottaa että
pääsen kolmannelle ja nutalle” kertoi Ruoholahden ala-asteen 1C –luokan oppilas.
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Pappi Seppo S. Kososen säestämä lauluhetki Ruoholahden kappelilla.
Ruoholahden kappelilla nuorisotyönohjaaja Susan Louhema ja pappi Seppo S. Kosonen ottivat
oppilaat lämpimästi vastaan. Toimintarastilla oppilaiden kanssa käytiin keskustelua papin tunnusmerkeistä, laulettiin yhdessä Ihme ja kumma laulu, tutustuttiin kappelin tiloihin sekä lapset

piirsivät katuliiduilla maahan tervehdyksen muille
alueen ihmisille.
Ruoholahden kanavan vieressä oppilaat pääsivät tutustumaan palo- ja pelastuslaitoksen työntekijöiden kanssa kanavan alueella turvallisesti
liikkumiseen sekä paloauton sisältämiin ihmeelli-
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syyksiin. Rastista lapsille oli jäänyt mieleen mm.
se, että ”mikäli joku putoaa kanavaan tai veteen,
niin lasten pitää heti pyytää aikuista avuksi tai
soittaa 112”.
Leikkipuisto Ruoholahdessa kisailtiin pussihyppelyssä sekä kierrettiin leikkialueelle tehty
köysirata. Lasten mielestä köysirata oli haastava
ja hauska aktiviteetti, jossa pääsi hieman harjoittelemaan ongelmanratkaisutaitoja. Pussihyppely
oli sen sijaan hauskaa tiimityöskentelyä.
Kansainvälisen koulun oppilaat tutustuivat
ala-asteen puukäsityöluokan saloihin. Kansainvälisellä koululla ei kyseistä luokka ole, joten oppilaat tekivät innoissaan itselleen puusta ja nauloista hienoja robotteja. Ruoholahden ala-asteen
oppilaat sen sijaan tutustuivat kansainvälisellä
koululla kirjaston toimintaan sekä he kokeilivat
kuinka smart board toimii.
Turvallinen Ruoholahti tapahtuma onnistui tänäkin vuonna mainiosti! Alueen toimijoiden yhteistyöllä suunnitellut ja toteutetut toimintapisteet
muodostivat monipuolisen toimintapäivän alueen
pienille koululaisille. Lasten hyväntuuliset ja iloiset ilmeet sekä nauravat suut ovat hieno palkinto
alueen toimijoille yhteistyöllä tehdystä tapahtumasta.

Merja Kuusimaa
Nuorten ehkäisevän päihdetyön koordinaattori
Klaari Helsinki
Nuorisoasiainkeskus
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

Syysterveiset Ruoholahden leikkipuistosta!

Syksyiset terveiset
Nuorisotalolta!

V

iilenevät ilmat alkavat taas näkyä
talolla vilinän ja vilskeen muodossa.
Me ohjaajat olemmekin keksineet
syyskaudelle jos jonkinlaista kivaa
tekemistä ja ilahduttavan moni onkin jo näistä omat lempparinsa löytänyt.
Varhaisnuorten kokkikerho on osoittautunut
jälleen kerran melkoiseksi vetonaulaksi, 9.11. alkavaan ryhmään on vielä tilaa. Keskiviikkokisassa olemme pompottaneet pingispalloja sekä etsineet talolle kätkettyjä palikoita. Missä kisaamme
seuraavaksi? Se selviää tulemalla paikan päälle!
Iltanuorten perjantai-illat ovat sujuneet muka
vasti konsolipeliturnausten parissa. Hyvässä hengessä ja toisia kannustaen pelailemme siis perjantaisin. Pelien suhteen otamme toki toiveita
vastaan, mutta huhu kertoo että ohjaaja Tuomak-

sen pelihyllyssä riittäisi pelattavaa vuoteen 2030
asti. Myös maanantaisin pelattava bilisliiga polkaistiin käyntiin. Oletko varsinainen ”bilishai”?
Tule siis paikalle maanantaisin ja näytä taitosi!
Lauantai 26.9. kannattaa laittaa kalenteriin,
sillä silloin järjestämme eteläisen nuorisotyöyksikön yhteiset ”Nutalympialaiset”, eli tiedossa toinen toistaan pähkähullumpia aktiviteetteja sekä
läm
mintä evästä kaikille osallistujille. Mukaan
ovat tervetulleita kaikki nuorisotaloikäiset!

S

yksyn toiminta leikkipuistossa on lähtenyt käyntiin hyvin ja ihanat ilmatkin
ovat suosineet ulkoilua, leikkejä ja pelejä. Sateita ja tuulia on kuitenkin odotettavissa syksyn edetessä. Se ei haittaa, sillä kuraleikitkin ovat hauskoja kun vain on
hyvät sadevaatteet.
Puistossa ovat nyt myös aloittaneet syyskuun

alussa leikkitoiminnan kerholaiset. Menninkäisten kerhossa on jo ehditty viettää leluviikkoa, on
maalailtu ja muovailtu sekä Kultahippujen kerhossa on tehty luontotutkiskelua ja leikitty luontoleikkejä. Tanssiteatteri Hurjaruuthin järjestämästä
vauvasirkustelustakin on syyskuun aikana nautittu, on vietetty Tuo ja vaihda- päivää ja koululaisten kanssa on vierailtu Jätkäsaaren paloasemalla.

Tulevia tapahtumia puistossa:

Terveisin
Ruoholahden Nuorisotalon ohjaajat:
Hanna, Tepa, Marika ja Tuomas

Ruoholahden Sanomat-lehden
voit lukea myös netissä osoitteessa
www.ruoholahdensanomat.fi/
tuoreimmat sanomat

• Maanantaina 28.9. vauvasirkustelun viimeinen kerta klo 10.30-11.30. Ryhmä on täynnä.
• Tiistaina 29.9. Valokuvaus (kerholaiset klo 9.00- 10.30, muut klo 10.30 -12.00),
varaa aika puistosta.
• Keskiviikkona 30.9. Isä-lapsitoiminta klo 17.00 -19.00.
• Perjantaina 2.10. vauvahierontaa klo 10.00 -11.00. Toinen vauvahieronnan kerta perjantaina
9.10. Mukaan mahtuu 4 vanhempi-lapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Maanantaina 5.10. vauvojen laulut klo 11.00.
• Keskiviikkona 7.10. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
• Perjantaina 9.10. Satutuokio klo 10.30.
• Maanantaista perjantaihin 12.10.-16.10. koululaisten syysloma. Puisto on tällöin avoinna
klo 9.00- 16.00. Ohjelmassa on muun muassa Kirjastoauto Skidin vierailu tiistaina 13.10. klo
10.00-12.00, avointa perhesirkustelua Tanssiteatteri Hurjaruuthin pitämänä keskiviikkona
14.10. ja torstaina 15.10. klo 10.30-12.00 sekä ilo liikkua- tuokio perjantaina 16.10. klo 11.1511.45. Muut ilo liikkua tuokiot 23.10. ja 30.10.
• Maanantaina 19.10. vauvojen ruokaluento klo 10.00- 11.00, pitäjänä Uudenmaan Martat.
• Tiistaina 20.10. Imetystukiryhmän tapaaminen klo 17.00-18.30.
• Keskiviikkona 21.10. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
• Maanantaina 26.10. klo 10.00- 11.00 vauvojen värileikki. Mukaan mahtuu 4 vanhempilapsi-paria. Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Maanantaina 26.10. klo 10.00 Kantoliinaesittely, pitäjänä kantoliina ohjaaja Tanja Pirhonen.
• Keskiviikkona 28.10. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Samalla haluamme kiittää erilaisista lahjoituksista, joita olemme saaneet puistoon. Otamme jatkossakin mielellämme vastaan esimerkiksi nappeja, kankaita, lankoja sekä eläin aiheisia lehtiä.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa syksyä kaikille!

Menitkö naimisiin kuntokeskuksesi kanssa?

Puiston ohjaajat

MEILLÄ EI PAKKOSITOUTETA!
Kuntosali jäsenille alkaen

39€/kk

Ohjatut tunnit jäsenille alkaen

49€/kk

1 kalenterikuukauden irtisanomisaika. www.motivus.fi.
MOTIVUS RUOHOLAHTI - NAISTEN IKIOMA KUNTOKESKUS
Itämerenkatu 21 (kauppakeskuksen 4. krs)
Soita 09-41533530 tai tule käymään!
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Ruoholahden
kappelin kuulumisia

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Kun sairaus tai tapaturma yllättää, pääset
nopeasti hyvään hoitoon Terveystaloon.
Muistathan myös, että Terveystalo
Kamppi päivystää 24 h.

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

ma–pe 8–16
laboratorio ma–to 7.30–15,
pe 7.30–13.15

Syysterveiset Kappelilta!

S

yksy on sitten saapunut. Monelle se on
masentavaa aikaa. Lomat ovat loppuneet, puista tippuu lehdet ja sataa. Asiaa voi kuitenkin katsoa myös toiselta kantilta. On saatu nauttia lomista ja
voidaan niitä muistella. Puut ja kadut ovat täynnä
ruskan väriloistoa ja voi viimeinkin kaivaa kumpparit kaapista tai kääriytyä viltin alle villasukat jalassa. Arki myös rullaa omalla painollaan, voi olla uusia mukavia harrastuksia ja tai vaikka nauttia
tv:n sarjoista.
Kappelillakin syksy on monin tavoin vauhdissa. Kaikki ekaluokkalaiset kävivät tutustumassa
Kappelilla Turvallinen Ruoholahti – tapahtumassa. Koululaisten kokkikerho täyttyi saman tien,
mutta torstain avoimeen kerhoon, Olkkariin, voi
aina tulla. Olkkarissa voi joka torstai kello 14–
16.30 pelailla, askarrella, joskus leipoa, syödä välipalaa, tehdä läksyjä, osallistua päivän kisaan ja
leikkiä. Kerho sisältää myös hartauden. Kerhoa
pitää allekirjoittanut.
Syysloma on tänä vuonna kaikissa Helsingin
kouluissa koko viikon kestävä ja moni vanhempi varmasti miettii mitä siihen keksisi. Ratkaisu
on koululaisten oma syyslomaleiri. Se pidetään
keskiviikosta perjantaihin 14.–16.10. Korpirauhan leirikeskuksessa Siuntiossa. Leirille lähdetään lähiseurakuntien kanssa yhdessä bussilla ja
siellä touhutaan paljon ulkona ja sisällä, askarrellaan, pelataan, saunotaan, syödään hyvin ja paljon, hiljennytään yhdessä ja nautitaan leppoisasta yhdessä olosta uusien ja vanhojen kavereiden
kanssa. Hinta 30 euroa. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta. Lisätietoa susan.louhema@evl.fi tai
09 2340 6225.

Lue lisää

terveystalo.com

Vuoden 2015
varainhankintateko

Y

leishyödyllisten yhteisöjen yhteistyöverkosto Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa) jakoi tunnustusta suomalaiselle varainhankinnalle.
VaLa Awards -tilaisuudessa 15.9.
palkittiin vuoden varainhankintatekona HelsinkiMission Älä jätä ihmistä yksin –kampanja.
HelsinkiMission taistelu yksinäisyyttä vastaan
sai huomiota ja kiitosta upeasta kampanjoinnista.
Perusteluissa todetaan, että vuoden 2014 aikana
onnistuttiin herättämään ihmisiä niin perinteisen
kuin sosiaalisen median kautta. Yksinäisyyden
yhteiskunnalle aiheuttamaa ongelmaa tehtiin tunnetuksi muun muassa vahvoilla sloganeilla: Yksinäisyys on tappavampaa kuin ylipaino.
Hoitokodista yöpaidassaan talvipäivänä harhailemaan lähteneen ’Eilan’ koskettava tarina onnistuttiin välittämään suurelle yleisölle. Kampanjan filmiä Youtubessa on katsottu lähes 150 000

kertaa. Kertalahjoituksia kampanja keräsi liki 120
000 euroa ja sekä kuukausilahjoittajien että vapaaehtoisten rekrytoinnissa onnistuttiin hienosti.
VaLa Awards on osa kansainvälistä varainhankkijoiden palkitsemiskulttuuria. HelsinkiMission kampanja on Global Awards 2015 -finalistien
joukossa kategoriassa ’Innovative Fundraising
Campaign’. Voittajat selviävät lokakuussa Hollannissa pidettävässä International Fundraising
Congressissa, joka kokoaa yhteen lähes tuhat varainhankkijaa 60 maasta.
helsinkimissio.fi
HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka
toimii seniorityön, nuorten kriisityön, lapsiperheiden ja erityisryhmien parissa. Järjestö haastaa
kaikki suomalaiset toimimaan unohdettujen
puolesta - yksinäisyyttä vastaan.

Alle kouluikäisille löytyy Kappelilta ainakin
perhekerhoa, päiväkerhoa ja esikoisvauvakerhoa.
Aikuisille tiistaisin Kappelikahvila kello 14–16
sekä kaiken ikäisille sunnuntaisin messu kello 12.
Alfa-kurssin piti alkaa syyskuussa Ruoholahden kappelilla, mutta kurssi siirtyi kuukaudella
eteenpäin. Nyt kurssi alkaa tiistaina 6.10. kello 18
ja kestää 8.12. asti. Lisätietoa Alfa-kurssista saa
osoitteesta opiskelijat.fi/Helsinki/alfa ja hehku.alfa@gmail.com.
Alfa on ennen kaikkea kristinuskon peruskurssi nuorille aikuisille ja opiske
lijoille, mutta
kaiken ikäiset ovat tervetulleita. Jokainen kurssiilta alkaa kevyellä yhteisellä aterialla. Sen jälkeen
on alustus ja pienryhmäkeskustelu. Yli 24 miljoona ihmistä jo 163 maassa on kokeillut alfaa. Toivottavasti se käy sinullekin.
Israel-päivä järjestetään lauantaina 17.10 kello 12 alkaen. Päivässä mukana Seppo S. Kosonen, Mika Niikko, Heikki Juntunen ja Ami
Schachar. Luentoa, keskustelua, heprealaista musiikkia ja iltaehtoollinen.
Tervetuloa Kappelille!

Susan Louhema,
nuoristyönohjaaja

Syksyn parhaat kalatarjoukset

K-market Jätkäsaaresta!

Torstaisin:

10
Suomalainen
tuore

KIRJOLOHIFILEE

Perjantaisin:

95

LOHIMEDALJONKI

kg

voimassa

30.10in.2ita015
28.9.lei toisin ma
el

Lauantaisin:

95

16
Lämminsavustettu

LOHIFILEE

kg

90
kg

KUUKAUDEN PARHAAT K-PLUSSA-TARJOUKSET VOIMASSA 1.10.-1.11.2015

1

HK

95

500-580 g

pkt
(3,36-3,90/kg)
Etu K-Plussa-kortilla
Ilman K-Plussa-korttia 2,89 /pkt (4,98-5,78/kg)

-35 %

5

Kokkikartanon

KIUSAUKSET
700 g

49

kpl
(7,84/kg)
Etu K-Plussa-kortilla
Ilman K-Plussa-korttia 6,45 /kpl (9,21/kg)

-14 %

Meillä myös
Pakettiautomaatti

14
Norjalainen
ruodoton

SININEN LENKKI
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Tarjoukset

Valio

2
tl
k

4

MARJAKEITOT

myös luomu, 750 g-1 kg,
ei Gefilus

00

2 tlk
(2,00-2,67/kg)
Etu K-Plussa-kortilla
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,25 /tlk (2,25-3,00/kg)

-11 %

2
pk
t

3

4

Etu K-Plussa-kortilla

Paula

JAFFA

00

1,5 l

RUOHOLAHDEN SANOMAT

99

pl
sis. pantin 0,40
(1,06/l)
Ilman K-Plussa-korttia 2,69-2,89 /pl sis. pantin 0,40 (1,53-1,66/l)

-30-36 %

Etu K-Plussa-kortilla

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

1

Hartwall

VANUKKAAT
4 x 125 g

39

pkt
(12,54/kg)
Ilman K-Plussa-korttia 4,89-5,35 /pkt (13,97-15,29/kg)

-10-17 %

2 pkt
(3,00/kg)
Etu K-Plussa-kortilla
Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,85 /pkt (3,70/kg)

-18 %

Valio JUUSTOKLASSIKOT
350 g, Finlandia, Luostari, Turunmaa,
Salaneuvos ja puna- ja sinileima
emmentalit

JÄT K Ä S A A R I

palvelemme: ARK. 7–21,
LA 7–21, SU 12–21
5

Kumppanuuskaavoitus va
asemakaava-alueen rake
Jätkäsaaren Atlantinkaaren asemakaava mahdollistaa voimaan
tullessaan Jätkäsaaren läpi kulkevan Hyväntoivonpuiston eteläisen
osan, sen itä- ja länsipuolelle rajautuvien asuinkerrostalo- ja erityisasumisen kortteleiden sekä autopaikkojen korttelialueen rakentamisen.

K

Aukeaman teksti: Thomas Micklin
aava-alueelle ollaan
suunnittelemassa erilaisia korttelityyppejä.
Länsisatamankadun
varrelle Hyväntoivonpuiston itäpuolelle on
tulossa kumppanuuskaavoituksena toteutettava suurkortteli,
jossa rakennusten korkeudet vaihtelevat 3 ja 14
kerroksen välillä. Korttelin pysäköinti sijoitetaan
erilliseen maanpäälliseen pysäköintilaitokseen.
Kaava-alueen koillisosaan sijoittuu erityisasumisen korttelialue. Hyväntoivonpuiston länsipuolelle ollaan suunnittelemassa kahta asuinkorttelia,
jotka ovat yhteydessä toisiinsa yhteisten sisäpihojen välityksellä. Rakennukset vaihtelevat kerrosluvuiltaan 3–13-kerroksisina. Korkeimmat rakennukset sijoittuvat kortteleiden vastakkaisiin
kärkiin kaupunkikuvallisesti varsin näkyville paikoille.
Kaava-alue rajautuu etelässä Melkinlaiturin
rantapromenadiin ja myöhemmin kaavoitettavaan
Ahdinaltaaseen sekä pohjoisessa Länsisatamankatuun. Lisäksi kaavaan kuuluu Ahdinaltaan ylittävä Atlantinsilta.

Uutta Atlantinsiltaa pitkin		
ratikalla matkustajasatamaan
”Alueen eteläosaan rakennetaan myös Atlantinkatu ja Atlantinsilta, joka tulee yhdistämään alueen
matkustajasatamaan. Siihen tulee lisäksi raitiovaunuyhteys”, kertoo arkkitehti Kirsi Rantama
kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Kaavassa on rakennusoikeutta yhteensä runsaat 119 000 kerrosneliömetriä, josta asuinkerrosalaa on noin 115 000 kerrosneliömetriä, liike- ja
toimitilaa noin 2 700 kerrosneliömetriä ja palvelutilaa noin1 500 kerrosneliömetriä.
Alueen koko on 9,6 hehtaaria, josta puistoaluetta on 3,7 hehtaaria. Kaava-alue mahdollistaa
asuntojen rakentamisen yhteensä noin 2 700 uudelle jätkäsaarelaiselle.

Kumppanuuskavoituksella ATT:lle suurkortteli
Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimistolle
ATT:lle on varattu asuntohankkeiden suunnittelua
ja kumppanuuskaavoitusta varten noin 1,7 hehtaarin suuruinen alue. Alueen suunniteltu kokonaisrakennusoikeus on enintään noin 50 000 kerrosneliömetriä.
Alueelle myöhemmin asemakaavalla osoitettavasta asuinrakennusoikeudesta noin 60 prosenttia tulee toteuttaa vapaarahoitteisena Hitas-omistusasuntotuotantona Hitas I -ehdoin ja/tai muuna
välimuodon asuntotuotantona, ja noin 40 prosenttia valtion korkotukemana vuokra-asuntotuotantona.
Kyseisen alueen kaavoitus on edennyt kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, asuntotuotantotoimiston ja kaupungin muiden eri hallintokuntien kesken.
”Kumppanuuskaavoitus on kaupungin sisällä vielä vähän uudempi asia, ainakin siinä mittakaavassa kuin Atlantinkaaren asemakaavassa sitä
nyt ollaan toteuttamassa. Kumppanuuskaavoituksen päätarkoitus on, että kaavasta tulisi paremmin toteutuskelpoinen ja prosessi nopeutuisi. Me
ATT:ssa voimme näin tuoda rakennuttamisen näkökulmaa, muun muassa kustannusnäkökohtia,
mukaan kuvioihin nyt jo kaavoitusvaiheessa”, toteaa ATT:n hankesuunnittelupäällikkö, arkkitehti
Seidi Kivisyrjä.

6

”

Alueen eteläosaan
rakennetaan myös
Atlantinkatu ja Atlantinsilta, joka tulee yhdistämään
alueen matkustajasatamaan.
Siihen tulee lisäksi
raitiovaunuyhteys.

Rakennuttaja-arkkitehti Kaarina Rötsä niin
ikään ATT:n hankesuunnittelusta komppaa:
”Tässä etuna on myös se, että ATT saa suurkortteli-ideaa tapailevan ison hienon kokonaisuuden omaan tuotantoon ja erinomaisella paikalla.”
Myös kaupunkisuunnitteluviraston Kirsi Rantama kehuu uudehkoa kaavoitusmallia:
”Kumppanuuskaavoituksen suurin etu on parhaassa tapauksessa ajan voittaminen. Voidaan toteuttajan kanssa yhdessä kehittää suunnitelmia ja
tehdä suoraan sellainen kaava, jota ei tarvitse lähteä poikkeusluvilla muuttamaan jälkikäteen”, hän
korostaa.
Kumppanuuskaavoitettava suurkortteli rakennetaan todennäköisimmin kahdessa vaiheessa, ja
korttelin pohjoisosan rakentaminen alkanee aikaisintaan vuonna 2017.
Erityisasumisen korttelin tontit 1 ja 2 soveltuvat lähtökohtaisesti hyvin opiskelija-, nuoriso- tai
palveluasumiseen. Hyväntoivonpuiston länsipuolelle korttelia vastapäätä ollaan laatimassa kaavaa asumisen ja hyvinvointipalvelut yhdistäville
palvelukortteleille, joten kortteli muodostaisi yhdessä palvelukortteleiden kanssa toiminnallisen ja
yhtenäisen kokonaisuuden.

Hyväntoivonpuiston		
rakentaminen etenee
Atlantinkaaren asemakaava-alueelle, tulevan Hyväntoivonpuiston kohdalle, on myös osoitettu
massojen hyötykäyttöalue, johon voidaan sijoittaa
pilaantuneita maa-aineksia ja muita hyötykäyttöön kelpaavia materiaaleja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hyötykäyttöalueelle
ympäristöluvan.
Hyödynnettävien materiaalien yläpuolelle tehdään pintaeristerakenteet, joiden tarkoituksena on
estää sade- ja pintavesien kosketus jätemateriaaleihin.
Varsinainen Hyväntoivonpuisto rakennetaan
näiden pintaeristysrakenteiden yläpuolelle. Jättei
den hyödyntämisperiaate on samanlainen kuin jo
Jätkäsaarenkallion ja Hietasaaren asemakaavaalueella sijaitsevalla hyötykäyttöalueella, jossa on
vuosien 2009–2012 aikana hyötykäytetty muun
muassa pilaantuneita maita ja sedimenttejä. Hyötykäyttämällä materiaalia puistossa on saavutettu
arviolta 2,5 miljoonan euron säästöt.
Hyötykäyttöalue myös vähentää kuljetus- ja
vastaanottokustannuksia, päästöjä ja luonnonma-

Atlantinkaaren asemakaava-alue. Kumppanuuskaavoituksella toteutettava suurkortteli sijaitsee kuvan
keskellä näkyvän Hyväntoivonpuiston eteläosan itäpuolella. Puiston länsipuolen kortteleihin toteutetaan
muun muassa palveluasumista ja hyvinvointipalveluja. Kuva Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto.

teriaalien käyttöä. Tällä ratkaisulla edistetään lisäksi jätelain asettamaa etusijajärjestystä.

Viherkattoja ja
avokortteleita
Asemakaavan tavoitteena on, että 3-5-kerroksisten rakennusten katot rakennetaan viherkattoina.
Viherkatoilla voidaan saavuttaa esteettisten hyötyjen lisäksi muitakin etuja, sillä ne pienentävät
rakennuksen energiankulutusta, auttavat hulevesien hallinnassa ja saattavat pidentää kattopintojen
käyttöikää.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Kaavan länsiosan kahden korttelin korttelirakenne poikkeaa Jätkäsaaren ensimmäisen asemakaava-alueen perinteisestä umpikortteliratkaisusta. Pyrkimyksenä on saada aikaan monipuolinen
asumista palveleva ja yhteiskäyttöön soveltuva
pihavyöhyke. Kortteleiden sisäpihat lomittuvat
kort
telirakenteessa toisiinsa, jolloin muodostuu
uudenlainen kortteleiden sisäpihojen sarja. Pihaalueelta on myös yhteydet Hyväntoivonpuistoon.
Atlantinkaaren asemakaavaehdotus etenee
kaupunginhallitukseen lokakuussa ja ehtinee valtuuston vahvistettavaksi vielä tämän vuoden lopulla.
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auhdittaa Atlantinkaaren
entumista Jätkäsaaressa
Tätä on kumppanuuskaavoitus
Tavoitteet

• Kokonaisprosessin nopeuttaminen.
• Toteutettavuuden varmistaminen.
• Kaava-, rakennus- ja infrastruktuurisuunnitelmien samanaikaistaminen ja
yhteensovittaminen: muutostarpeilta
vältytään, kun kaavoitus ja rakennus
suunnittelu tapahtuvat samanaikaisesti;
myös katu- ja infraurakat tulee voida
aloittaa heti kaavan ja katusuunnitelmien
valmistumisen jälkeen, jolloin alueen
rakentumisaika lyhenee.
• Tontti- ja julkistaloudellisten edellytysten
varmistaminen: maankäytön suunnittelussa
markkina- ja teknistaloudellinen osaaminen
voidaan hyödyntää.
• Prosessin alkuvaiheessa alueen markkinoinnin ja alueen imagon luominen:
kaavoitettavan alueen imagon luominen
(brändäys) ja markkinointi voidaan aloittaa
jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Näitä tukevat ideat ym. voidaan ottaa huomioon kaavan suunnitteluratkaisuissa.
• Asuinalue- tai rakennussuunnitteluun uusien ajatuksien toteuttaminen.

Kumppanin valintatavat

Kumppani valitaan aina tapauskohtaisesti kuhunkin kaavahankkeeseen parhaiten soveltuvalla tavalla. Käytettävissä ovat seuraavat menettelytavat:
• Tontin varaaminen hakemuksen perusteella.
• Kilpailut.

Kumppanuuskaavoituksen
aikana käsiteltävät asiat
viitesuunnitelman pohjaksi

• Kaupunkikuvalliset perusratkaisut.
• Pelastustiet, esteettömyys, pysäköintijärjestelyt, yhteiset kulkuyhteydet, kullekin
suunnittelualueelle tyypilliset asiat, yhteistilat ja muut yhteisjärjestelyt.
• Pelastusreittijärjestelyt katujen ja puistojen
suunnittelun tapahtuessa yhtä aikaa kaavaja talosuunnittelun kanssa.
• Viitesuunnitelmien laatimisvelvoitteet.
• Asuntotyyppikaaviot.

Havainnekuva kumppanuuskaavoituksella toteutettavasta ja ATT:n rakennuttamasta suurkorttelista Hyväntoivonpuiston itäpuolella. Kuvan ylin
värillinen rakennus on maanpäällinen pysäköintilaitos. Kuva Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy.

Hyväntoivonpuiston länsipuolen
korttelit liittyvät toisiinsa yhteisten sisäpihojen ja niiden läpi
kulkevan piharaitin kautta. Leikkija kuntoilualueet
on merkitty sinisellä, ja nurmija istutusalueet
vihreällä ja
keltaisella.

Kuva:
Kaupunkisuunnitteluvirasto/ Maanlumo Oy & Maisemaarkkitehtitoimisto
Sumu Oy

Katuelämää Atlantinkaaren asemakaava-alueella. Kuva Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
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TUPLAS €
2

TIKING

kpl

Ateria 4,95 €

TUPLARODEO JUUSTOLLA TAI

TUPLAJUUSTOHAMPURILAINEN

CHICKEN

TENDERCRISP

7

®

75
ATERIA

TASTE IS KING

TM

Myynnissä klo 06–23
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Mari Sundberg on Terveystalon Kampin ja Ruoholahden yksiköiden johtaja.

Terveystalo Ruoholahti Viestintäviraston vieressä osoitteessa Itämerenkatu 5.

Nopeasti lääkäriin Ruoholahdessa
Aina välillä sitä mykistyy hämmästyksestä. Näin kävi toimittajalle vierailulla Terveystalon Kampin toimipisteeseen. Yksikönjohtaja Mari Sundberg
oli kutsunut lehden tutustumaan tarjottaviin palveluihin. Ruoholahden
Sanomien kanssa oli etupäässä tarkoitus puhua Terveystalon Ruoholahden
pisteen toiminnasta, mutta Mari halusi esitellä myös Kampin lääkärikeskuksen ja sairaalan. Ruoholahti kuuluu hallinnollisesti Kampin yksikköön.

H

ämmästystä herätti toiminnan
laajuus Kampissa. Kampin
kauppakeskuksen
vieressä,
Graniittitalossa neljässä kerroksessa toimiva palvelukokonaisuus on valtava. Toimittaja
on ”sairaan” kiinnostunut lääketieteellisistä kysymyksistä ja halusi siksi mielellään kiertää koko yksikön. Hämmästystä lisäsi,
että sairaalaosan kaikkiaan noin kymmenkuntaan
leikkaussaliin ei yhteenkään päässyt tutustumaan
lähemmin. Kaikissa oli käynnissä leikkaus. Kaikkien ohi hipsittiin mahdollisimman hiljaa häiritsemättä eri erikoisalojen kirurgeja.
”Kampin lääkäriasema ja sairaala on avoinna kaikkina vuorokauden aikoina - aina”, Mari
Sundberg toteaa.
”Syyskuun puolesta välistä meiltä saa myös
laboratorio- ja röntgenpalvelut vuorokauden ympäri. Tarjoamme täällä lähes kaikki lääketieteen
erikoisalat.”
Työterveyshuollon asiakkaina Kampissa on
reilusti yli 1000 ja Ruoholahdessa yli 300 yritystä. Monet espoolaisetkin yritykset ovat valinneet
Terveystalo Ruoholahden pisteen. Luonnollisesti loistavan ja asiantuntevan palvelun, mutta myös
hyvän saavutettavuuden ansiosta. Kamppi on liikenteellisesti loistava paikka.

Ruoholahden piste on 		
Kampin kanssa yhtä yksikköä
Ruoholahdessa on merkittävä määrä yritystoimintaa. Parhaimmillaan Porkkalankadun ja Itämerenkadun tornitaloissa ja Salmisaaressa työskentelee
yli 20 000 henkilöä. Itämerenkatu 5:ssä sijaitseva
Terveystalon piste on siksi luonnollisesti etupäässä työterveysasema. Mari Sundberg korostaa kuitenkin, että heille voi tulla kuka tahansa. Hoitoon
pääsee heti.
Lääkärit ovat yleislääkäreitä ja työterveyslääkäreitä. Mikäli osoittautuu, että tarvitaan erikoislääkärin osaamista, on Kampin vastaanotoille
vain kahden minuutin metromatka. Ruoholahdessa on myös oma laboratorio.

Ruoholahden oma kylälääkäri
Ruoholahden terveysasema on pieni yksikkö. Siinä on oman kylälääkärin kotoista tuntua. Pienessä yksikössä henkilökunta tuntee toisensa, kommunikaatio on sujuvaa ja kaikki kantavat kortensa
kekoon asiakaspalvelun ja –viihtyisyyden onnis-
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tumiseksi. Tutustumiskäynnillä toimittaja tapasi
vastaanoton Tarja Pirisen ja laboratoriosta vastaavan Anne Honkosen. Yksikön vastaava lääkäri ja vastaava työterveyshoitaja olivat juuri käyntihetkellä molemmat koulutustilaisuudessa.
Anne Honkonen kertoi, että Ruoholahden laboratoriossa hän pystyy tekemään kaikki lääkärien määräämät kokeet, veri- ja virtsakokeet, sydänkäyrät jne. Tulokset hän valmistaa osasta
näytteitä itse, osa lähetetään Kamppiin. Tulokset
ovat kuitenkin aina kaikkien yksiköiden yhteisen
tietojenhallintaohjelman ansiosta kaikkien nähtävissä.
Erikoisuutena Anne kertoo nykyään olevan
yleistymässä, että potilaat käyvät ottamassa tiettyjä verinäytteitä omin päin, ilman lääkärin lähetettä. Esimerkiksi juuri nyt niin ajankohtainen Dvitamiinin riittävyys veressä on tällainen ilman
lääkäriä usein tehtävä koe. Näistä kokeista ei saa
Kela-korvausta, mutta tuloksen saa tietää nopeasti ja luotettavasti.

Vastaanottovirkailija Tarja Pirinen esittelee lääkärin vastaanottohuonetta.

Nopeus on Terveystalon valtti
Ruoholahdessa, niin kuin muuallakin, on yksityisen terveyshuollon valttina palvelun nopeus. Työterveyshuollon asiakkaat arvostavat Terveystalon
Ruoholahden lääkäriaseman sijaintia lähellä työpaikkoja. Viereisessä kiinteistössä on parkkitalo,
jossa on aina runsaasti tilaa ja parkkimaksut huomattavasti keskustan vastaavia edullisempia.
Lääkärissä käynti on nopeaa, sujuvaa ja
ruuhkatonta. Pienen yksikön kotoinen tunnelma
ja erinomainen palvelutaso tekevät käynnistä
miellyttävän. Tarja Pirinen vahvistaa, että vaikka
asiakkailla usein on kiire, he useimmiten löytävät
muutaman minuutin aikaa jutellakseen myös vastaanoton kanssa.
”Moniin asiakkaisiin on ajan kanssa ehtinyt
kehittyä ystävyyssuhde. Tätä leppoisaa tunnelmaa
me vaalimme”, Tarja hymyilee.

Terveystalo Ruoholahti
Itämerenkatu 5
ajanvaraus netissä www.terveystalo.fi tai
puh 030 6000
PS

Ruoholahden laboratoriosta vastaava Anne Honkonen.
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Ruoholahdessa tapahtuu
Ma 28.9. klo 18.30 Pianistien ilta Anna Linjaman oppilaat, KMS
To 1.10. klo 18.00 Aulakonsertti. Eri-ikäiset
konservatorion oppilaat esiintyvät kahvilassa
Ma 5.10. klo 18.00 Musiikki-ilta, KMS
Pe 9.10. klo 19.00 Laulajat, Hanna-Leena Haapamäen oppilaat, KMS
La 10.10. klo 15.00 Helsinki Concordia -orkesterin konsertti, johtaa Tuomas Rousi. Musiikkia
Edvard Griegin Peer Gynt -sarjoista 1 ja 2, Konserttisali
Su 11.10. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen
aarteita. Helsingin Konservatorion laulajat ja pianistit. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40.
Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja konserttiin
Ke 14.10. klo 19.00 From Dusk Till Dawn. Synkronis-kvartetti: Klaara Pyrhönen, Iiris PyrhönenKoivula, Matti Lindholm, Elina Susiluoto. L. van
Beethoven: Jousikvartetto cis op. 131. P. Glass:
String Quartet nro 5. Helsingin Konservatorion

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi

opettajakonsertti. Liput 10 / 5 €, Konserttisali
Ma 19.10. klo 18.00 Viulistien ilta. Päivi Valjakka-Salmisen viuluoppilaat, KMS
Ke 21.10. klo 18.00 Huilulla huikeasti. Sari Latosen oppilaat, Kamarimusiikkisali
Pe 23.10.-su 25.10. Helsinki Lied -kilpailu. Ensimmäinen valtakunnallinen Helsinki Lied
-kilpailu, alkuerät pe 23.10. ja la 24.10., finaalit su 25.10. klo 12 ja 16, Konserttisali. Lippuva
raukset www.konservatorio.fi tai 09 5860 580,
s-posti konservatorio@konservatorio.fi
Su 25.10. klo 15.00 Musiikkia ja kuvataiteen
aarteita. Helsingin Konservatorion opiskelijat
esiintyvät, Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. Museon pääsymaksulla näyttelyyn ja konserttiin
Ma 26.10. klo 18 tai 19 Lauluilta, Konservatorion laulunopiskelijat, op. Ilona Jokinen, KMS
Ti 27.10. klo 18.00 Sibelius soikoon! Juhlakonsertti lapsille Sibeliuksen ja nykysäveltäjien mu-

siikkiin. Sibeliuksen lisäksi Antti Auvisen, Jouni
Hirvelän ja Anna Huuskosen uusia kuoroteoksia
sekä orkesterimusiikkia Rautavaaralta, Linkolalta
ja Noralta. Helsingin Konservatorion nuoret laulajat, kuoronjohtaja Anna Nora. Kamariorkesteri
Juvenalia, kapellimestari Janne Hanhijärvi. Ohjaus ja dramaturgia, Juulia Tapola. Visualisointi, pukusuunnittelija, lavastaja Eija Mizohata. Helsingin Konservatorion, KLAPS klassista lapsille ry:n
ja Musiikkiopisto Juvenalian yhteistyö. Liput 10 /
5 €. Konserttisali (kesto 1,5 h, väliaika)
Ke 28.10. klo 18.00 Viulut ja violat villeinä. Sari Aallon oppilaat, KMS
To 29.10. klo 18.00 Konservatorion kummitus
ja muita olentoja. Visollo- ja Elohopea-orkesterin konsertti, johtavat Mari Kortelainen ja Tapio
Tuovila, mm. Pelléas a Mélisande. Konserttisali
Pe 30.10. klo 18 Konservatorion pianistit, Konserttisali.

Musiikkia ja runoutta - Helsinki Lied -kilpailu 23.-25.10.2015

V

altakunnallinen Helsinki Lied -kilpailu järjestetään ensimmäistä kertaa 23.–25.10.2015 (alkukilpailut
23. ja 24.10., finaalit 25.10.). Kilpailun järjestäjänä toimii Helsingin
Konservatorio, ja kilpailupaikkana on konservatorion konserttisali Ruoholahdessa.
Helsinki Lied -kilpailu on tarkoitettu konservatorioissa, ammattikorkeakouluissa, Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja musiikkiopistoissa
opiskeleville laulajille ja pianisteille sekä myös ulkomaisissa korkeakouluissa opiskeleville suomalaisille.
Kilpailun tuomariston muodostavat pianotaiteilijat Tuija Hakkila-Helasvuo (pj) ja Ivari Ilja sekä laulutaiteilijat Kirsi Tiihonen ja Herman
Wallén.
Nimensä mukaisesti kilpailu keskittyy vain
liediin eli kilpailussa ei kuulla oopperamusiikkia.
Toisin kuin useimmissa kilpailuissa Helsinki Liedissä kilpailijoilla on varsin vapaat kädet kilpailuohjelmistonsa suunnittelussa. Tarkoituksena on,
että kilpailusuoritukset olisivat mahdollisimman
täysipainoisia taiteellisia kokonaisuuksia, jotka
kuvastaisivat duojen musiikillisia mieltymyksiä ja
vahvuuksia. Esimakua liedmusiikin tulkinnoista
saatiin konservatorion Taiteiden yö -konsertissa.
Varsinaisia lied-kilpailuja ei ole Suomessa järjestetty moniin vuosiin. Perinteisistä laulukilpailuista poiketen lied-kilpailussa musiikin esittämi-

sessä keskiössä on laulajan ja pianistin yhteistyö.
Helsinki Liedistä pyritään tekemään tapahtuma,
joka toimii sekä Suomen lied-väen tapaamis- ja
verkostoitumispaikkana että näyteikkunana suurelle yleisölle siitä, mitä lied parhaimmillaan voi
olla: suoraa puhetta ihmiseltä ihmiselle musiikin
ja runouden kautta.

Helsinki Lied -kilpailun aikataulu
Alkukilpailut pidetään pe 23.10. klo 10, 13 ja
18 ja la 24.10. klo 10.30, 14.30 ja 18 sekä finaalit sunnuntaina 25.10. klo 12 (alle 25-v.) ja klo 16
(yli 25-vuotiaat). Kilpailun pääsylippujen hinnat
ovat kohtuullisia, jotta mahdollisimman monella
olisi mahdollisuus tutustua liedmusiikin ihmeelliseen maailmaan.
Ennakkovaraukset joko Helsingin Konservatorion verkkosivuilla www.konservatorio.fi > Helsinki Lied -kilpailu tai sähköpostitse konservatorio@konservatorio.fi tai puhelimitse 09 5860 580
(konservatorion vaihde).
Lippuja voi ostaa ennakkoon konservatorion
toimistosta toimiston aukioloaikoina ma-pe 9-12
ja 13-16. sekä kilpailutoimistosta kilpailun aikana.
Tervetuloa seuraamaan Helsinki Lied -kilpailua Helsingin Konservatorioon lokakuussa 2015!
Helsingin Konservatorion konserttisalissa on yli 500 istumapaikkaa.

KUTSU

Jätkäsaari-seura ry:n yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämään

TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUTEEN
JÄTKÄSAAREN RAKENTAMISESTA JA KEHITTÄMISESTÄ
Tilaisuus pidetään 20.10. 2015 klo 18.00 Huutokonttorissa, Tyynenmerenkatu 1.

Heti tilaisuuden jälkeen pidetään
Jätkäsaari-seura ry:n SYYSKOKOUS
Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta.
4. Päätetään hallituksen jäsenten määrä.
5. Valitaan seuralle puheenjohtaja.
6. Valitaan seuran hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
7. Valitaan seuralle toiminnan tarkastajat.
8. Päätetään seuran jäsenmaksusta.
9. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman vahvistaminen
10. Muut esille tulevat asiat.				
11. Kokouksen päättäminen.
TERVETULOA
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Jätkäsaari-seura ry:n hallitus
www.kaupunginosat.net/jatkasaari
jatka.seura@gmail.com
www.fasebook.com/jatkasaariseura

JS ry
RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli
Whiteout 3.10.
Helsinki Retro & Vintage Design Expo
10.-11.10.
Olut Expo 23.-25.10.
Sexhibition 30.-31.10.

Puristamo

Hotelli- ja ravintolamuseo

Galleria Aapeli

Palveluksessanne! (jatkuva)
KASARI! 25.10. asti ja päätöskarnevaali

Kristiina Välke 15.9.-4.10.
Tellervo Wirkkala: 7.-25.10.

Peukalo-Liisa 16.9.-10.10.

Teatterimuseo

Kultti ry

Zodiak – Uuden 			
tanssin keskus

Unelmien kuteita 10.1.2016 asti
Erik Salvesen: Skenografia 10.1.2016 asti

Stella Polaris: Improvisoitu näytelmä
27.10.-19.11.

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Haagan Taideseura:
Urbaani kuiskaus 29.9.-11.10.
Saara Kiuru 13.-22.10.
Helsingin antiikki-, taide- ja keräilymessut 24.-25.10.

Marlene Monteiro Freitas, Andreas Merk:
Jaguar 6.10.-13.10.
Lander Patrick: Cascas d’OvO (eGGshells)
20.-21.10.
Avoimia ja ammattilaiskursseja

Valssaamo

Kaapelitehtaan museoiden 		
yhteinen perhepäivä 26.9.

NOM Kollektiv: Micro 25.-27.9.
Suomen Taiteilijat ry: 47. vuosinäyttely
29.9.-10.10.

Turbiini

Lauri Eriksson - valokuvanäyttely
24.9. -11.10.

Suomen valokuvataiteen museo

Hemera-kollektiivi: Secret Agent 18.10. asti
Put Put: Photography On
23.10.2015-10.1.2016
Pimiö – Darkroom 31.1.2016 asti

Matkalle maailman ympäri

Riku Virtanen

Stoa Mariapassio
Marja Paasio: Floresta 30.9. asti
Julisteita Marja Paasion maalauksista
1.10.-31.12.

Galleria Käytävä

Artturi Nokelainen 30.9. asti

Drawing Gallery D5

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

MUU Kaapeli

Mark & Potta 25.10. asti

Jukka Male Museo

Lauri Eriksson & Perttu Saksa
31.12. asti
Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Mika Vesalahti 28.10. asti

Keramiikkakeskus Septaria

Lokakuun kurssit: mm. dreijaus, rakukurssi, paperiposliini.

Nykytanssia Portugalista

Talvisirkus Matkalla kuljettaa katsojat ympäri maailmaa Hurjaruuthille tunnusomaisella
kekseliäisyydellä.

Marlene Monteiro Freitas ja Andreas Merk, Paraíso – Colecção Privada.

Tämän vuoden Talvisirkuksessa kaksi nykysirkuksen suurta yhdistävät voimansa, kun eurooppalaisen nykysirkuksen kärkinimiin kuuluva sirkusohjaaja Maksim Komaro on
kiinnitetty Talvisirkuksen ohjaajaksi.
Lukuisia kiitettyjä sirkusesityksiä ohjannut Komaro on aiemmin esiintynyt useissa
Hurjaruuthin tuotannoissa, mm. Talvisirkuksissa Lumous, Säde ja Kuusi. Nyt hän tekee
paluun Pannuhalliin Talvisirkuksen ohjaajana.
Talvisirkus Matkalla vyöryttää Kaapelitehtaan Pannuhalliin koko kulttuurien kummallisen kirjon Istanbulista Intiaan, Korva
tunturin kylmyydestä kameliaavikoiden kautta
aina etelän lämpöön. Matkallaolo viittaa myös
matkaan Talvisirkuksen legendaariseen historiaan, johon kuuluvat Talvisirkuksen tavaramerkeiksi nousseet Tontut ja Siat.
Tanssiteatteri Hurjaruuthin syksyn ohjelmistossa nähdään myös keväällä ensi-iltan-

Kaapelitehtaalla toimivan uuden tanssin
kes
kuksen Zodiakin lokakuu on portugalilainen. Kuukauden aikana nähdään yksi
maailman ensi-ilta sekä yksi vieraileva esitys.
Zodiakin näyttämöllä saa 6.10.2015
maailman kantaesityksensä Kap Verdeltä
kotoisin olevan Marlene Monteiro Freitasin uusi duettoteos Jaguar.
Lissabonissa asuva Monteiro Freitas
on yksi tämän hetken kuumimpia kansainvälisiä tanssintekijöitä. Uusi teos Jaguar
syntyy kansainvälisenä yhteistuotantona ja
suuntaa Helsingin jälkeen kiertueelle Euroopan keskeisiin tanssitaloihin.
Luvassa on intensiivistä esiintymistä
ja surrealistisia näkyjä. Lavalla Marlenen
kanssa nähdään saksalainen tanssija Andreas Merk. He vierailivat Helsingissä viimeksi helmikuussa Zodiakin kansainvälisellä Sivuaskel-festivaalilla.

sa saanut tanssitarina Peukalo-Liisa. Kekseliäs luontoretki Peukalo-Liisan matkassa
soveltuu kaikille yli 3-vuotiaille.
Lisäksi Hurjaruuth jatkaa viime vuonna
alkanutta Sirkus saapuu kaupunkiin -hanketta Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella.
Torstaisirkus Ruoholahden Nuorisotalolla
jatkaa varhaisnuorten parissa ja syyslomalla nutalla on luvassa 13–20-vuotiaille nuorille suunnattu tulisirkuskurssi! Hanketta tukee Helsingin kulttuurikeskus.
Peukalo-Liisa Hurjaruuthin näyttämöllä
11.10.2015 saakka. Koreografia: Liisa Risu.
Talvisirkus Matkalla Kaapelitehtaan
Pannuhallissa 5.11.2015–10.1.2016.
Ohjaus: Maksim Komaro
Lisätietoja:
www.hurjaruuth.fi ja www.talvisirkus.fi

José Pedro Martins

Kävelyä munankuorilla

20.-21.10. vierailulle saadaan toinen duetto,
brasilialaissyntyisen Lander Patrickin Cascas d’OvO (eGGshells).
Maailmalla laajasti kiertänyt esitys on hy
kerryttävä liiketutkielma parisuhteesta. Hyväilyä ja provokaatioita, oman tilan ottamista,
maaperän tunnustelua – antamista ja saamista. Metronomin tarkkuudella toteutettava
koreografia vaatii tanssijoilta täydellistä yhteistyötä.
Lisätietoja:
www.zodiak.fi/#esitykset

www.kaapelitehdas.fi • Tallberginkatu 1, Helsinki
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Hinnat voimassa
ma-ke 28.-30.9.
Saarioinen pienet

RIISIPIIRAKAT 240g tai
(4,17-4,55kg)
LIHIS 220g
raj. 3 pkt/talous

1

-49%
Etu K-plussakortilla

Pouttu

€

KINKKUSUIKALEET

1

-39-49%

€

Etu K-plussakortilla

Atria MAKSA-,

MAKARONI- SEKÄ
SALAMI- JA
LIHAPERUNASOSELAATIKOT
350-400g (2,50-2,86kg)
Ilman korttia 1,65-1,99rs
(4,13-5,69kg) raj. 3 rs/talous

Maitokolmio Fit

maustamaton
pehmeä
RAHKA
200g, ei laktoositon (2,50kg)
yksittäin 0,65prk (3,25kg)

rs

1

Valio
APPELSIINIMEHU

€
rs

1L (1,-L)
raj. 3 tlk/
talous

1

€
tlk

Valio

pehmeä
RAEJUUSTO

1 1
1
€

2 prk

200g (5,-kg)

€

prk

1
12

300g (3,33-5,-kg)
raj. 3 rs/talous

1

JOGURTTI

€

150g (1,67kg)
ilman korttia ja yksittäin 0,35prk (2,33kg)
raj. 2 erää/talous

rs

1

€

4 prk

Saarioinen

Vaasan
RUISPALAT
100%ruis 330g
(3,03kg)

1

€
pkt

PERUNA-,
ITALIAN-,
PUNAJUURIJA PUNAJUURIPIPARJUURISALAATIT

1

€
rs

rs

3 prk

pkt

Arla
Perinteinen

€

€

€

KIISSELIT 200g tai
VISPIPUURO

Etu K-plussakortilla

1

120g (2,78kg)
yksittäin 0,42prk(3,50kg)

520-700g
(1,43-1,92kg)

ämpäri

Saarioinen

-28%

Pirkka isoja
VAPAAN KANAN
MUNIA L6 408g (2,45kg)

Jacky makupala VANUKKAAT

Fazer
PAAHDOT

pkt

300g marinoitu tai
kermainen 300g
(3,33kg) Ilman korttia
1,99rs (6,63kg)
raj. 2 rs/talous

-22-40%
Etu K-plussakortilla

Fazer MARJAPIIRAKAT 140g,
MINIKAKUT 85-100g
LIHAPIIRAKAT

tai

200g (5,-11,76kg)
raj. 3 pkt/talous

1

€

pkt

RUOHOLAHDEN SANOMAT

250g
(4,-kg)
raj. 3 rs/
talous

Olvi
VIRVOITUSJUOMAT,
KEVYTOLO
RAIKAS tai
OLVI VICHY

0,95L sis. pantin 0,20
(0,84L)
raj. 3 plo/talous

1

€
plo
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