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Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 11-12/2015

KAUPUNGIN PARAS RUOKAKAUPPA, OIKEA RAUTAKAUPPA, 
SISÄLEIKKIPUISTO, ALKO, APTEEKKI SEKÄ MONTA MUUTA  
ERIKOISLIIKETTÄ JA RAVINTOLAA LÖYTYY RUOHIKSESTA 

– TÄSTÄ IHAN LÄHELTÄ.

 LÄHEISIÄ JOULUHETKIÄ 
& HERKKURETKIÄ
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KauppakeskusRuoholahti kauppakeskusruoholahti

www.fi  

Uutta Ruohiksessa

Hauskaa joulua!

Rauhallista joulunaikaa 
ja onnellista vuotta 2016!

Musiikinopetusta jo vuodesta 1922www.konservatorio.fi

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta!
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Ruoholahden Sanomat® on yhdistyksistä ja puolueista 
riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutu-
maton aluejulkaisu. 

Painosmäärä 23 000 kpl.

JAKELU: 
Helsingin Jakelu-Expert Oy ja Suomen Posti Oyj sekä 
lehden oma jakeluverkosto. 

PÄÄTOIMITTAJA:   Peter Stormbom,    
  puh. 050 337 5471

TAITTO/AINEISTO:  Ars Today, Helsinki/
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KUSTANTAJA:   Osakeyhtiö Lintu
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tilaukset: Selkämerenpolku 4 B 23,   
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 www.ruoholahdensanomat.fi

Ilmoitushinnasto lähetetään pyydettäessä. Artikkelien ja 
kuvien lainaaminen ilman lupaa on kielletty. 
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoi-
tuksesta maksettuun hintaan.

Ruoholahden Sanomat 1/2016 ilmestyy 30.1.2016.
Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla perillä 20.1.2016.

PAINO
Pirkanmaan Lehtipaino Oy, Tampere •  ISSN 1458-6371

Onnellista joulun aikaa 
Jätkäsaaren asukkaille 
ja yrityksille
Kirjaston palvelut ja tietoa Jätkäsaaren rakentami-
sesta löytyvät infokeskuksesta ja kirjastosta myös 
ensi vuonna, tervetuloa!

Infokeskus ja kirjasto avoinna: 
ma–to 9–18 
pe 9–16
la 10–16

suljettu 24.12. – 27.12.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

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

Lue lisää
terveystalo.com

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

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

Eilen Helsinkiä ja koko Etelä-Suo-
mea riepotteli syksyn kovin myrs-
ky. Jopa yli kolmeenkymmeneen 
sekuntimetriin yltynyt tuuli nos-
ti Helsingin edustalla kolmemet-
risiä aaltoja, pohjoisella Itämerel-

lä aallon korkeus oli paikoitellen yli kymmenen 
metriä. Olimme siis oikein kunnon syysmyrskyn 
kourissa. Vaan eihän nyt ole syys. On lähes joulu-
kuun puoliväli ja olemme joulun odotusta täynnä. 
Useimmilla haaveena on valkea joulu, vaan huo-
nolta näyttää. Syysmyrsky joulukuussa kertoo, et-
tä sittenkin luonnonvoimat ovat muuttuneet. Vaik-
ka vain muutama vuosi sitten kylmä ja luminen 
jakso alkoi poikkeuksellisen aikaisin, on selväs-
ti ilmastossa sittenkin tapahtunut muutoksia. Tä-
tä lämmintä esiintyy epäilyttävän usein. Toivot-
tavasti maailman viisaimmat miehet keksivät 
Pariisin kokouksessa erinomaisen hienoja päätök-
siä.

Meidän oma Lähikauppakeskus Ruoholah-
temme on ollut aktiivinen. Viime numerossa ker-
roin, että sinne on taas tulossa uudistuksia. Lupa-
sin, että seuraavassa lehdessä, eli tässä kädessäsi 
olevassa, kerrotaan, mikä uudistuu. Oman jutun 
kokoista uutista ei tullut. Olen saanut selville, et-
tä katutason tyhjään Intersportin jättämään tilaan 
tulee Dressmanin myymälä. Se on minulle poik-
keuksellisen iloinen uutinen, sillä olen monia 
vuosia tukeutunut muotiasioissani kyseisen ket-
jun XL-osastoon, eli poikkeuksellisen suurien ja 
komeiden miesten vaatehtimoon. Tätä lukiessan-
ne myymälä on jo avattu, vielä lehti ei sinne pääs-
syt tutustumaan. Ehkä ensi vuoden ensimmäises-
sä numerossa.

Olen monissa joulunumeroissani pääkirjoi-
tuksessa halunnut muistuttaa vanhusten  kohtalos-
ta ja pyytänyt, että jokainen muistaa lähipiirissä ole-
van, yksin elävän lähimmäisensä, ja ottaa hänet tai 
heidät mukaan joulun juhlan viettoon. Tällä ker-
taa, suureksi ilokseni Kauppakeskus valitsi hyvän-
tekeväisyyshuutokauppansa kohteeksi juuri Hel-
sinkiMission vanhusten yksinäisyyttä helpottavan 
työn, joten nyt ei minun tässä enää pidä siitä puhua 
(katso sivu 11). 

Sen sijaan haluan antaa harkittavaksi niille van-
hemmille, jotka ovat oppineet viettämään jou-
lun glögin, ruoan kanssa punaviinin, jälkiruo-
jakonjakin ja sen jälkeen muutaman ginitoni cin 
sävyttämänä. Onko varmaa, et tä lapset, jotka 
tuonlaisessakin joulun vietossa kuitenkin ovat 
äärimmäisen tärkeä osa, eivät jää vaille sitä jou-
lun riemua, joka heille kuuluu? Joulu on lapsen 
maailmassa äärettömän tärkeä tapahtuma. Us-
ko taan pukkiin, odotetaan lahjoja ja ollaan kuu-
kausia valmistauduttu kortein ja kirjein suuren 
juhlan saapumiseen. Sohvalle sammunut vanhem-
pi voi kasvattaa lapsesta kyynisen, odotuksiinsa 
pettymään tottuneen ihmisen, sen sijaan, että 
joulun harmonia olisi lapsella kauniina muistona 
ja perustana luottamukseen ihmissuhteissa aikui-
suuteen asti. Lapsen silmät loistavat poikkeuksel-
lisella tavalla joulun odotuksessa. Vanhempien ei 
kuulu sammuttaa sitä loistetta. Sen ehtii tehdä tä-
mä nykymaailmamme monta kertaa kaikessa kau-
heudessaan.

Joulun alla en referoi polittiikan asioita. Pel-
kään, että ollaan menossa vaarallisille vesille. 
Keskustelu ja sovun hakeminen ovat jäässä. Ha-
lutaan konfliktia. On käynnissä suurten voimien 
mittely. Onko meillä varaa tähän eripuraan, onko 
maamme tulevaisuus  tärkeä? Vai onko oma pos-
ti tärkeämpi?

Kaiken kaikkiaan kehotan, muistaen Pelastus-
laitoksen opit. Polttaessanne kynttilöitä joulun py-
hinä, olkaa erityisen varovaisia. Älkää jättäkö pa-
lavaa kynttilää yksin. Älkää myöskään sytyttäkö 
tuikkukynttilöitä yhteen pisteeseen lukuisia vie-
rekkäin. Niistä haihtuva palamiskaasu on palo-
vaarallista ja saattaa näin aiheuttaa tulipalon.

 Kaikista näistä varoituksista ja ajatuksis-
ta huolimatta toivon, että jokaiselle Ruoholah-
den Sanomien lukijalle on tuleva joulu yksi elä-
män parhaita pyhiä. Paljon lahjoja ja mielettömän 
hyvää ruokaa. Juomaa kohtuudella ja äärettömän 
paljon hienoja tunteita läheisten kanssa. 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Peter Stormbom
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Mukana järjestelyissä ovat muun muassa Ruoholahden leikki-
puisto, useat alueen päiväkodit, Ruoholahden ala-aste sekä 
Helsingin kansainvälinen koulu ISH, Jätkäsaaren infokeskus 

ja kirjasto, Jätkäsaaren palolaitos, Ruoholahden Sanomat, Tanssiteatteri 
Hurjaruuth, Kaapelitehtaan museot sekä muita Kaapelitehtaan toimijoita. 
Myös Mannerheimin lastensuojeluliiton Ruoholahden ja Jätkäsaaren pai-
kallisyhdistys, Ruoholahden kappeli sekä Ruoholahden ala-asteen van-
hempaintoimikunta ovat mukana. 

Ruoholahden Sanomien luukun löydät tästä. Lehti antaa ohjeet jou-
lustressin välttämiseksi. Ohjeet ovat Heli Laaksosen kirjoittamat ja Län-
si-Suomen murteella kirjoitetut. Haasteena on saada ohjeista selvää:

Ruoholahden joulukalenteriluukku 14.12.
Ruoholahden ja Jätkäsaaren elämyksellinen joulukalenteri

Perheen nuoremmille puuhaksi oheinen tont-
tu on piiloutunut kolmeen kohtaan tämän leh-
den sivuilla. Antakaa lasten löytää kaikki kol-
me piiloa.

Oheisessa kuvassa näette kaikki Ruoholah-
den ja Jätkäsaaren joulukalenterin luukut. Läh-
tekää kiertämään Ruoholahtea ja Jätkäsaarta ja 
yhdessä katsomaan ja löytämään joulun henki.

PS

Viime vuonna järjestetty Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen elämyksellinen joulukalenteri saa tässä jatkoa. Alueen asukkaiden ja toimijoiden yhteisessä joulukalenterissa on 
jännittäviä jouluisia pienoistapahtumia sekä ikkunoihin ilmestyviä luukkuja eri puolella Ruoholahtea ja Jätkäsaarta. Kannattaa käydä kurkistamassa, mitä naapurissa tapahtuu. 

Kummottos viätetä hiano joulu
JOULUPATJA

1. Raahata parisänkyn patja huusholli suurimma huane lattial.
2. Kasata patjan pääl paketei, tyynyi, kirjoi, kaukosäätimi ja hyvä ruakka.
3. Laiteta ovi hualellisest lukku ja puhelimet piironki alalaatikko.
4. Ruveta lojuma patjal lempi-ihmiste ja -eläinten kans.
5. Maata, syärä ja hihitetä 3-7 vuarokaut. Nousemine ja murhettumine 
    on kiället.
6. Nousta virkusenas ylös kohre uut vuat.         Heli Laaksonen
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Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Joulu kolkuttelee jo ovella. Puistossa on 
laitettu lasten tekemät jouluverhot esil-
le, leivottu pipareita ja koristeltu kuus-
ta. Samoin on askarreltu joulukortteja 

ja kuusenkoristeita. Tämä kuusenkoristeidenteko 
olikin leikkipuiston joulukalenteriluukku Ruoho-
lahden ja Jätkäsaaren joulukalenterissa. Puiston 
toinen kalenteriluukku on tiistaina 22.12. Tässä 

Marraskuu sateineen on mennyt ja nu-
talla on viihdytty illasta toiseen. On 
pelattu biljardia ja puuhailtu muuta 
mukavaa. Punavuoren nutalla pidet-

tiin 12.11. varhaisnuorten biljardikisa; jossa mei-
dän nutan edustaja Olli pelasikin oikein mallik-
kaasti. Hyvä Olli! 

Lauantaina 21.11. vietimme Ruohis Live iltaa 
– kuulimme suurella joukolla räppiä eri esiintyji-
en voimalla. Ilta oli mahtava ja Ruohis Live pa-
laa jälleen uusien artistien voimin lavalle kevään 
aikana. Haluamme lisäksi lähettää Suurkiitokset 
Lions Club Ruoholahdelle antamastaan lahjoituk-
sesta. Lahjoituksena saamamme maalivahdin va-
rusteet sählyyn ovat olleet kovassa käytössä, ku-
ten myös saamamme uudet mukavat lautapelit. 
Ruoholahden Nuorisotalo nuorineen kiittävät!

Vaikkakin varhaisnuorten kerhot ovat tämän 
syksyn osalta päättymässä, niin talomme toimin-
ta joulujuttuineen jatkuu normaaliin tyyliinsä.  
Vietämme puurojuhlaa perjantaina 18.12., jolloin 
puuron syönnin lomassa palkitsemme kisakeski-
viikon voittajat. Viimeinen kisa pidettiin 9.12. ja 
sen jälkeen alkoikin tarkka pisteiden lasku voitta-
jien selvittämiseksi. Lauantaina 19.12. on nuori-
sotalo auki kello 15-21:45, jolloin leivomme yh-
dessä torttuja ja pipareita. 

Tässä samassa yhteydessä haluamme toivottaa 
Onnea ja menestystä Nahian Hoquelle. Nahian 

valittiin vaaleissa 20 helsinkiläisen nuoren omaan 
vaikuttamisryhmään Ruutiin. Toivottavasti teidän 
vasta valittujen Ruudin ydinryhmäläisten ansiosta 
koulut ovat entistä viihtyisämpiä ja Helsinki oli-
si nuorille mukava paikka olla, elää ja harrastaa.

Joulun ja uuden vuoden aukioloajat
Nuorisotalo on joululomalla 21.12.2015 - 6.1.2016. 
Poikkeuksena tiistaisin 22.12. ja 29.12. ja 5.1., jol-
loin nuta on auki varhaisnuorille kello 14-16.30.

Muutoksia henkilökunnassa
Nuorisoasiainkeskuksen organisaatiouudistuksen 
myötä toiminnanjohtajamme eteläisessä nuoriso-
työyksikössä muuttuu 1.1. 2016 alkaen. Haikein 
mielin sanomme hyvästit nykyiselle ja nuorisota-
loa pitkään jo vuodesta 1998 luotsanneelle Kris-
tiina Rouhiaiselle ja toivotamme hänelle onnea, 
hänen siirtyessään uudelle toimipisteelle Munkki-
niemen nuorisotyöyksikköön. 

Toivotamme samalla tervetulleeksi uuden ete-
läisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajan Lee-
na Jonkarin; Leenan tavoittaa numerosta 09 310 
71677, 050 559 1778 sekä emaililla leena.jonka-
ri@hel.fi. Tervetuloa Leena!

Jouluterveiset Ruoho-
lahden leikkipuistosta!

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Maanantaina 14.12.2015 klo 11 tarjolla joulupuuroa. Omat ruokailuvälineet mukaan.
• Torstaina 17.12.2015 klo 10 alkaen on Menninkäisten kerhon joulujuhla. 
   Kerho jatkuu taas keväällä torstaina 7.1.2016.
• Perjantaina18.12.2015 klo 10 alkaen on Kultahippujen kerhon joulujuhla. 
   Kerho jatkuu taas keväällä torstaina 7.1.2016.
• Tiistaina 22.12.2015 avautuu leikkipuiston joulukalenteriluukku osoitteessa Santakatu2, 
   liiketila 4.

Joulun aikaan Ruoholahden leikkipuisto on joululomalla 23.12.2015 - 31.12.2015. 
Jouluviikolla 21.12 - 22.12.2015 muita avoinna olevia lähileikkipuistoja ovat leikkipuisto Lah-
nalahti, Seppä ja Taivallahti. Viikolla 53 28.12.2015- 31.12.2015 avoinna lähileikkipuistoista 
on leikkipuisto Taivallahti (Pohjois-Hesperiankatu 22). Uudenvuoden päivänä 1.1.2016 leik-
kipuistot ovat kiinni. Tarkemmat joulun ajan ohjelmat löytyvät avoinna olevien leikkipuistojen 
Internet-sivuilta ja ilmoitustauluilta.

Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178 samoin kuin tietoa löytyy 
myös leikkipuiston Internet- sivuilta.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa joulua ja onnekasta Uutta vuotta kaikille!

Puiston ohjaajat 

Ympäri vuoden meren äärellä

faroravintola.fi  010 424 9830bluepeter.fi  010 424 9801
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Joulun ja Uuden 
Vuoden odotusta

välissä ja 22.12. jälkeenkin 24.12. asti vielä eh-
tii nauttia kalenterin ikkuna- ja pienoistapahtuma-
luukuista.

Joulukalenterin löydät esimerkiksi leikkipuis-
tomme, Tanssiteatteri Hurjaruuthin ja MLL Ruo-
holahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistyksen 
Internet-sivuilta sekä metroaseman vitriinien 
näyt telystä.

Tammikuussa tapahtuu:
• 7.1. to: nuta aukeaa joululoman jäljiltä
• Kerhot alkavat viikolla 3 – katso tarkemmat tiedot harrastushausta, ruoholahti.munstadi.fi 
  -sivuilta tai kysy ohjaajilta
• ma: kokkikerho
• ti: savikerho
• ke: kisakeskiviikko
• to: Hurjaruuthin sirkuspaja

Lopuksi nutan tontut Marika, Hanna, Tuomas ja Tepa haluavat toivottaa 
kaikille lapsille, nuorille, huoltajille, Ruoholahden asukkaille, järjestöille sekä 

yhteistyökumppaneille Rauhaisaa Joulun aikaa sekä Riemukasta Uutta Vuotta 2016! 
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Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Taas on se aika vuodesta, jolloin kirkot 
ja kappelit täyttyvät joulutilaisuuksi-
en kävijöistä. Konsertit, hartaudet, ju-
malanpalvelukset ja yhteislaulutilai-

suudet keräävät ihmisiä yhteen lähestyvän joulun 
merkeissä - tuntuu, että näin joulun aikaan kirkon 
kynnys on matalammalla kuin muulloin. Kirkon 
työntekijänä tämä vuoden jakso on yhtä juhlaa, 
monella tapaa: lukuisat tilaisuudet ovat syksyn 
harmauden ja arkisemman aherruksen jälkeen va-
loisia juhlia ja juhlaa on myös se, kun salit ovat 
täynnä joulun sanomaa ja tunnelmaa kaipaavia 
seurakuntalaisia. 

Myös Ruoholahden kappelilla on tarjontaa: 
Kauneimmat joululaulut kaikuvat sunnuntaina 
13.12. klo 18 ja tiistaina 15.12. klo 14 vietämme 
Seurakuntaväen puurojuhlaa. Torstaina 17.12. klo 
9.15 ja klo 10 kappelilla on kaikille avoimet Jou-
luvaellukset (osana Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
joulukalenteri 2015 -tapahtumaa), niissä voi ol-
la mukana seuraamassa kertomusta joulun tapah-
tumista. Jouluaattona 24.12. kappelilla on hartaus 
klo 15. 

Ruoholahden kappelin säännöllinen viikkotoi-
minta jää tauolle vuoden vaihteen ajaksi ja käyn-
nistyy hiljalleen jälleen tammikuussa Loppiaisen 
jälkeen. Messu kappelilla vietetään jokaisena sun-
nuntaina klo 12, myös Joulun ja Loppiaisen vä-
lillä. Tarkemmat tiedot Ruoholahden kappelin ja 

myös koko Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
monipuolisesta joulun ajan tarjonnasta löytyvät 
Kirkko ja kaupunki -lehdestä sekä seurakuntam-
me verkkosivuilta osoitteesta www.helsinginseu-
rakunnat.fi/tuomiokirkko.

Joululaulun sanoin, lähestyvän juhlan odotuk-
sessa:  

Niityillä lunta, hiljaiset kadut, 
taakse jo jäänyt syksyn lohduttomuus.
Muistojen virta, lapsuuden sadut.
Sanoma joulun on uusi mahdollisuus. 
Tulkoon juhla todellinen.
Tulkoon Jeesus Herraksi sen.
Tulkoon rakkaus ihmisrintaan,
silloin joulu luonamme on. 
(Pekka Simojoki: Tulkoon joulu)

Lähikauppakeskus Ruoholahti • Puh. 045 641 7434 • Avoinna ark. 10-20, la 10-17, su 12-17
myynti@sohvapiste.fi • www.sohvapiste.fi

Myös kulmasohvana!

Maksa ostosi kätevästi esim. 3kk tai 12kk erissä, korko nyt 0%! Esimerkkilaskelma: ostos 495€ tai 
3kk maksuajalla 165€/kk, korko 0%, tilinhoitopalkkio 4€/kk = luottohinta 711€. Luoton myöntää Resurs Bank AB.

SHOKKI!
POLO VUODESOHVA

Kapeat 
tai leveät 
käsinojat

alk.

495 €
(790 €) 

Kauppakeskuksessa palvelevat myös: Alko, Apteekki,  
CarWash, Ciao! Caffe, Ekorent, Helsingin OP Pankki,  

Hua Du kiinalainen ravintola, Mayor’s Gym, NycBurger,  
Posti pakettiautomaatti

 liikekohtaiset aukioloajat www.kauppakeskusruoholahti.fi

www .fi

ILMAINEN  
1hPYSÄKÖINTI 
K-PLUSSA-KORTILLA

Katso myös

LÄHEISIÄ JOULUHETKIÄ 
& HERKKURETKIÄ
KAUPUNGIN PARAS RUOKAKAUPPA, OIKEA RAUTAKAUPPA, 
SISÄLEIKKIPUISTO, ALKO, APTEEKKI SEKÄ MONTA MUUTA 
ERIKOISLIIKETTÄ JA RAVINTOLAA LÖYTYY RUOHIKSESTA  

– HELPPOJEN KULKUYHTEYKSIEN PÄÄSTÄ.

I tämerenkatu  21 ,  00180  HELSINKI

iloitus ennen 5.11. (SS)

Burger King® 
HOT BBQ WHOPPER®  
ateria 7,65
Myynnissä 11. tammikuuta asti.

K-RAUTA  
Poravasara + 5 os. teräsarja 
Royobi ERH710RSCA5 710 W, 2,0 J 
7990 € (119 €)

Tervetuloa!

Basic 
-flanellipaidat 
ja  
Pima Cotton 
-neuleet 
29,95/kpl  
49,95/2 kpl

Terveyskauppa  
NATURE AND YOU 
Nordic fishoil rosmariini 
Luomu kalaöljy 26,70 € (33,30 €)

K-CITYMARKET  
Atria 
takuumurea naudan sisäfile 
kokonaisena, Suomi  29,95/kg 

SUBWAY 
Ota 3 maksa 2 
Voimassa 19.12. asti.

FENNO OPTIIKKA 
Kaikki kehykset -70 %
silmälasien ostajalle.

Tarjoukset voimassa Lähikauppakeskus Ruoholahdessa 13.12. asti, niin kauan kuin tavaraa riittää, ellei toisin mainita.

JYSK  
JOULULAHJAKSI KAUNIITA UNIA!
Downfeel tyyny 22 € (54,99 €)
50 x 60 cm. Korkealaatuinen, 
kuitutäytteinen tyyny. Säästä 60 %. 
Voimassa 31.12. asti.

SOHVAPISTE 
3-istuttava, tilavalla vuodemekanismilla 
Poolo-vuodesohva 495 € (790 €) 
Voimassa 23.12. asti.

HIUSFASHION  
Kevin Murphy ja Redken 
tuotesarja -20 %
sekä paljon muita huikeita 
tuotetarjouksia.

HUPIPUISTO SNADISTADI 
Extreme-trampoliinit ja Bagjump 
hyppyalusta sekä 50 m 
Pumptrack-rata scooteille.

MUSTI JA MIRRI 
Hammaspeikon torjuntatarjous!
Dental-purutikkupussit 
7 S–L purutikkua! Ota 3 maksa 2
3 pss. yht. 4,98 € (7,47 €)
Tarjoustuotteista ei muita alennuksia.

MOTIVUS  
Joulun liikuttavin lahja:  
Motivuksen joululahjaliput! 
5 kerran treenikortti 44 €

BIEDER kukkakauppa
Kauniit Hyasintit 5 kpl 10 € 
Puh. 0107 787 782

UUTTA 
Ruoholahdessa

Dressmann

Ruoholahden kappelin 
joulukuulumisia

Risto Pulkamo, 
Ruoholahden 

kappelin ja 
Vanhan kirkon 

kanttori 
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Katujen siisteys puhuttaa myös Jät-
käsaaressa. ”Uusia roskiksia on 
tarkoitus sijoittaa ennen pitkää tu-
levaan Hyväntoivonpuistoon ja 
rantaraitin varrelle, mutta myös 

muita paikkoja etsitään jo ennen sitä”, kertoo 
Länsisatama-projektin johtaja Outi Säntti kau-
punginkansliasta.

Kaupunki ei kuitenkaan yksin vastaa kaikes-
ta katujen siisteyteen liittyvästä. Säntti muistuttaa 
katualueen kunnossapitovastuun jakautuvan siten, 
että kiinteistöjen, esimerkiksi asunto-osakeyhtiöi-
den, vastuulle kuuluu kiinteistönsä edessä olevan 
jalkakäytävän roska-astioiden hankinta ja tyhjen-
nys. Tämä perustuu lakiin kadun ja eräiden yleis-

ten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.
”Työmaa-alueiden osalta roskien siivousvas-

tuu kuuluu aina kunkin alueen vuokraajalle. Toi-
saalta näille alueille ei voida järjestää yleisiä ros-
ka-astioita, sillä suljetuilla työmaa-alueilla ei 
tulisi liikkua ulkopuolisia”, Säntti huomauttaa.

Tilakeskuksen omistaman Huutokonttorin pää-
sisäänkäynnin edessä on pieni roska-astia. Samoin 
Helsingin Sataman matkustajaterminaalin edessä 
niitä on useita. Tyynenmerenkadulta läheltä Huuto-
konttoria kaupunki etsii sopivaa paikkaa syväke-
räyssäiliön sijoittamiseksi.

”Katualueen kunnossapitoon liittyen etene-
mme lain mukaisesti, ja toivomme kaikkien ta-
loyhtiöiden aktiivisuutta, että ne hankkisivat ros-

LÄMMINSAVUSTETTU 
LOHIFILEE

Suomalainen tuore 
KIRJOLOHIFILEE

Norjalainen ruodoton
LOHIFILEE
(myös graavi palana)

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

895 350

199 450

kg
2 pkt
(11,67/kg)

rs
(4,98-5,69/kg)

2 kpl
(11,25-11,84/kg)

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,55-3,29 /pkt (17,00-21,93kg)

Ilman K-Plussa-korttia 2,59 /rs (6,48-7,40/kg) Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,65 /kpl (13,25-13,95/kg)

Castello
HOMEJUUSTOT 
150 g

Saarioisten pienet
JOULULAATIKOT    
350-400 g (lanttu, porkkana ja 
peruna)

Fazer
MAKU- ja TUMMA-
SUKLAALEVYT 190-200 g, 
ei sininen ja Winter editin

JOULUN SUPERTARJOUKSET  VOIMASSA 3.-24.12.2015:
Tamminen
TUORESUOLATTU 
JOULUKINKKU 

Tarjoukset voimassa 
3.-24.12.2015

ellei toisin mainita

Jouluvalmistelut helposti 

K-market Jätkäsaaresta!

Otamme Lihatukku tammisen 
tuoresuOlatuista kinkuista tiLauksia vastaan 16.12. asti!

- Muista jättää oma tilauksesi kassalle tai palvelutiskille
Ps. Myös suositut kalapäreet tilattavissa!

TILAUKSESTA!

2 
pkt

1695
kg 1095

kg

-23 %
Etu K-Plussa-kortilla

-31 %
Etu K-Plussa-kortilla

-15 %
Etu K-Plussa-kortilla

2 
kpl

1695
kg

Katujen siisteys on yhteinen asia
Vladimir Pohtokari

ka-astiat katualueilleen ja näin vaikuttaisivat 
Jätkäsaaren siisteyteen”, Outi Säntti korostaa.

Palloa heitetään siis myös asukkaille ja talo-
yhtiöiden hallituksille. 

Koirakäymälä tulossa pian
Konkreettista uutta on luvassa myös kaupungin 
taholta. Koirien oma, väliaikainen käymälä on tu-
lossa Länsisatamankujan ja Hietasaarenkujan kul-
maukseen, lähelle Bad Bad Boy -teosta. Koira-
käymälässä on vaihdettava hiekkakerros ja tolpat, 
joihin koirat voivat merkata jäljen käynnistään. 
Lisäksi käymälään tulee syväkeräyssäiliö koiran-
kakoille. Valmistuminen ajoittuu vuoden loppuun 

tai ensi kevääseen säistä riippuen. Myös Länsilin-
kin koirapuiston kohentaminen viihtyisyyden ja 
virikkeellisyyden parantamiseksi etenee:
• aitauksen kaakkoiskulmaan tulee uusi pyöreä, 
kivimuurilla rajattu istutusalue, johon tulee kolme 
kirsikkapuuta ja matalia pensaita
• ryhmä erikorkuisia puutolppia, jotka mahdollis-
tavat erilaisia leikkejä
• uusi köynnösistutus aidan länsikulmaan
• verkkoaidan aukot korjataan ja alusta siistitään
• aitauksen käyttöpinta uusitaan pyöreäsärmäisel-
lä luonnonsoralla.

Länsilinkin koirapuistoa parannellaan.”Kuulin, että meille on tulossa uusi käymälä Jätkäsaareen...” kari hautala
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VICHY NEOVADIOL
COMPENSATING 
COMPLEX PÄIVÄVOITEET 
50 ML
Ihonhoitoa vaihdevuosi-
ikäiselle naiselle. Päivä-
voiteet auttavat palaut-
tamaan iholle kiinteyttä 
ja nuorekkuutta.

39,-
(43,44 €)

MULTIVITA PLUS
200 TABL.
Monivitamiini- ja hiven-
ainevalmiste aikuisille. 
A-vitamiinia, foolihappoa 
sekä magnesiumia
lihaksille ja hermostolle.

18,-
(23,68 €)  93,75 €/kg

RELA TABS 
MILD LEMON 
60 TABL.
Sisältää tutkitusti tehokasta 
Lactobacillus reuteri 
Protectis®-maitohappobak-
teeria. Sopii koko perheelle 
päivittäin tai kuureina 
esimerkiksi matkoilla.

24,-
(27,70 €)

ARTHROBALANS PLUS
120 KAPS.
Vahva, kotimainen ja 
monipuolinen glukosa-
miinivalmiste. Sisältää 
myös kondroitiini-
sulfaattia, MSM ja C-vitamiinia.

39,-
(46 €)  203,55 €/kg

Kauppakeskuksen ulkotorilla 
Itämerenkatu 21

puh. (09) 685 9410
www.ruoholahdenapteekki.fi

TARJOUKSET VOIMASSA KOKO JOULUKUUN AJAN!

UUDET AUKIOLOAJAT
ma-pe  8.30 – 20.00

la  10.00 – 16.00 JOS HANKIT MEILTÄ 
PUKINKONTTIIN LAHJA-
KORTIN, SAA HÄN 
HOIVAA OMAN SORTIN!

VARAA AIKA DIACOR.FI 
TAI 09 7750 800

DIACOR RUOHOLAHTI LÄHELLÄSI
Diacor Ruoholahti sijaitsee aivan kauppakeskus Ruoholahden 

kupeessa, jossa yleis- ja erikoislääkärimme tarjoavat sinulle ja 

perheellesi parasta mahdollista hoitoa. Yhteydessämme toimii 

myös magneettitutkimusyksikkö sekä Diacor Sairaala.

Hyvinvointi on aina lähelläsi.

Diacor Ruoholahti
Porkkalankatu 22 A
00180 Helsinki

Olemme avoinna maanantaista torstaihin 
klo 7.30–20.00 ja perjantaisin klo 7.30–18.00.

LASTEN-
LÄÄKÄRI
ALOITTAA 

TAMMIKUUSSA! 

Ruoholahden Sanomat ilmestyy ensi vuonna saman säännön mukaan 
kuin aikaisemminkin. Tammi-toukokuussa ja elo-lokakuussa lehti tulee 
jakeluun kuukauden viimeisenä lauantaina. Marras-joulukuun kaksois-
numero ilmestyy Itsenäisyyspäivän jälkeisenä lauantaina 10.12. Kesä- 
ja heinäkuussa vietetään kesälomaa ja silloin lehteä ei tehdä.

Uusi mediakortti uusine aikatauluineen siirretään nettisivuille www.ruo-
holahdensanomat.fi heti sen jälkeen, kun tämän vuoden joululehti on 
valmistunut ja jaettu.

 
Tässä ensitieto ilmestymisaikataulusta:
 
 Numero  Ilmestyy  Aineistopäivä

 1 30.01. 20.01.
 2 27.02. 17.02.
 3 26.03. 16.03.
 4 30.04. 20.04.
 5 28.05. 18.05.
 6 ei lehteä  
 7 ei lehteä  
 8 27.08. 17.08.
 9 24.09. 14.09.
 10 29.10. 19.10.
 11-12 10.12. 30.11.
 

PS

Ruoholahden Sanomat 
vuonna 2016
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Helsingin kaupungin asuntotuotan-
totoimiston ATT:n viiteen uuteen 
Jätkäsaaren kohteeseen tulee Hitas-
omistusasuntoja, asumisoikeusasun-
toja, ARA-vuokra-asuntoja ja kehi-
tysvammaisille suunnattua palvelu-
asumista.

ATT:n projektipäällikköä Riku Kor-
hosta ilahduttaa erityisesti se, että 
ennakkomarkkinoinnissa jo olleen 
Asunto-osakeyhtiö Helsingin By-
san 67 asuntoon tuli yli 1 300 haki-

jaa, eli käytännössä kaikki asunnot on nyt jo lop-
puunmyyty.

”Tästä voisi ajatella, että jotain olemme teh-
neet oikein, kun kysyntä on näin huikea”, Korho-
nen naurahtaa.

Hitas-omistusasuntoja  
ja asumisoikeusasuntoja
”Bysassa on Hitas-omistusasuntoja kaupungin 
omis tamalla vuokratontilla. Rakennustyöt ovat 
jo käynnistyneet, ja sisään päästään muuttamaan 
syksyllä 2017”, Korhonen summaa.

Toisessa saman korttelin kohteessa, Helsingin 
asumisoikeus Oy Sandiksessa, on 77 Helsingin 
Asumisoikeus Oy:n eli Hason omistamaa asumis-
oikeusasuntoa. Rakentamis- ja valmistumisaika-
taulu on periaatteessa sama kuin Bysan. Molem-
mat talot on suunniteltu yhdessä ja ne toteutetaan 
yhtenäisenä, loivan kaaren muotoisena kokonai-
suutena.

”Myös asunnot ovat molemmissa taloissa 
mel ko samankaltaisia, tosin keskipinta-ala on asu-
misoikeusasunnoissa hieman pienempi, mutta ra-
kennusoikeus on molemmissa hankkeissa sama”, 
Riku Korhonen kertoo.

Saunaratkaisuissa on vaihtelevuutta, molem-
piin taloihin tulee sekä yhtiökohtaiset saunaosas-
tot että myös joihinkin asuntoihin omat saunat.

”Asunnot ovat perusratkaisuiltaan varsin va-
kiintunutta tuotantoa. Olemme pyrkineet hyviin 
asuntopohjiin, ja pääsääntöisesti asunnoissa on 
Hyväntoivonpuiston suuntaan koko huoneiston 
leveydeltä aukeava parveke”, Korhonen toteaa.

Sandiksen osalta myynti ja varaus alkoivat 
marraskuun puolivälissä.

Molempien kiinteistöjen pysäköintiratkaisu on 
kallioluolassa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n pysä-
köintilaitoksen puitteissa. Kyse on kaupungin raken-
tamasta yhdistetystä pysäköinti- ja väestönsuoja-
luolasta, joka on yhteinen tietyille kiinteistöille.

Molempiin taloihin tulee liiketilat kivijalkaan, 
ja ne palvelevat näin myös ohikulkevaa liikennet-
tä.

Vuokra-asuntoja ja palveluasumista
Lyhyen etäisyyden päähän edellisistä kohteista si-
joittuvat yhteiseen kortteliin kolme muuta ATT:n 
kohdetta, joista ensimmäiseen tulee omistusasun-
toja ja toisessa, vuokra-asunnoista koostuvassa 
kohteessa, yhden portaan kaikki asunnot on suun-
niteltu kehitysvammaisten palveluasumiseen.

”Tähän Hampurinkuja 1:n taloon tulee 70 ARA-
vuokra-asuntoa ja lisäksi 20 asuntoa on suunniteltu 
kehitysvammaisille henkilöille”, kertoo kohteiden 
projektipäällikkö Kristiina Ikävalko ATT:sta.

Aukeaman teksti: Thomas Micklin

Kohtuuhintaista asumista Jätkäsaareen 
Jätkäsaaren hyvää vauhtia rakentumassa oleva uusi kaupunginosa tarjoaa 
paljon erilaisia asuntoja ja niiden erilaisia hallintamuotoja: isoja ja pieniä 
asuntoja, perheille ja sinkuille, opiskelijoille ja senioreille sekä muille 
erityisryhmille suunnattuja asuntoja; omistus-, asumisoikeus- ja vuokra- 
sekä työsuhdeasuntoja.

Tällä aukeamalla esittelemme kahdeksan erilaista, parin vuoden sisällä 
valmistuvaa kohtuuhintaista asuntokohdetta, joiden rakennuttajina ovat 
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT, Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin HUS-Kiinteistöt Oy, Helsingin seudun opiskelija-asunto-
säätiö HOAS ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY.

Monipuolinen asumisvalikko 
ATT:n viidessä kohteessa

Kohteen kivijalkaan sijoittuu myös liiketila.
Korttelin seuraava yhtiö on Asunto Oy Hel-

singin Rio, johon tulee 53 asuntoa. Tämä ja edel-
linen kohde ovat nyt urakkalaskennassa. Muutto-
valmiita talojen arvioidaan olevan vuoden 2018 
alkupuolella.

Helsingin Rion osalta, joka myös on Hitas-omis-
tusasuntokohde kaupungin omistamalla vuokraton-
tilla, on tarkoitus tammikuun alussa käynnistää 
ennakkomarkkinointi. Tontinvarausehtojen mu-
kaan kohde tulee toteuttaa perheasuntoina vähin-
tään 70-prosenttisesti, eli arvonnassa lapsiperheet 
tulevat olemaan etusijalla.

Kohteen rakentaminen alkaa maaliskuussa, ja 
haku asuntoihin on kevään aikana.

Kolmanteen, Hyväntoivonkatu 7:n kohteeseen 
tulee 101 ARA-vuokra-asuntoa. Tämä talo on 
vasta suunnittelussa, ja rakentaminen alkaa vuo-
den 2016 syksyllä. Valmista on odotettavissa syk-
syksi 2018.

”Kaikkien näidenkin kolmen kohteen pysä-
köinti on kallioluolassa Jätkäsaaren Pysäköin-
ti Oy:n pysäköintilaitoksen puitteissa”, Kristiina 
Ikävalko kertoo.

Att:n Asunto Oy Helsingin Bysan ja Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen pääsuunnittelijan, JKMM Arkkitehdit Oy:n arkkitehti SAFA Samuli Miettisen kiteytys: ”Kohteen arkkitehtuurin tavoite
 on rakentaa puiston sisäkaarteeseen tiilestä veistoksellinen kokonaismuoto, jonka julkisivu jakautuu sisäpihan puolella pienempiin osiin”. (Havainnekuva: JKMM Arkkitehdit Oy)

Att:n Asunto Oy Helsingin Rion pääsuunnittelijan, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n ark-
kitehti SAFA Tuomo Kallion kiteytys: ”Kaunis, asuttava ja kestävä – mistään tinkimättä”.
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Kohtuuhintaista asumista Jätkäsaareen 

Atlantinkadun varrelle, tulevan Hy-
väntoivonpuiston kupeeseen, toteu-
tetaan mielenkiintoinen kortteli, jo-
hon yhteisen sisäpihan ympärille 
tulee kolme asuntokohdetta: kaksi 
Helsingin seudun opiskelija-asunto-
säätiön HOAS:n ja Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan AYY:n opiskelijoil-
le suunnattua taloa sekä kolmante-
na Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin HUS:n työsuhdeasuntoja.

HUS:n talon keskimääräinen asuntopin-
ta-ala on noin 42 neliömetriä. Talo on 
ARA-kohde, ja asunnot on tarkoitettu 
HUS:n omalle henkilöstölle.

Julkista liikennettä
suositaan ratkaisuissa
Projektipäällikkö Ulla Mehik HUS-Kiinteistöt 
Oy:stä kertoo, että korttelissa on kyse pienasunto-
kaavasta.

”Autopaikkoja on vain vähän, eli tarkoituk-
sena on, että asukkaat käyttävät pääosin julkista 
joukkoliikennettä”, Mehik korostaa.

Asuntoja HUS:n kohteeseen tulee 98, ja ne on 
mitoitettu yleisimmin yhdelle tai kahdelle asuk-

kaalle. Joukossa on kuitenkin myös muutama kol-
mio.

Asunnot ovat suunnittelultaan tavanmukaisia 
perusvuokra-asuntoja. Niissä on lattialämmitys 
ja keskitetty ilmanvaihto, joka on varustettu läm-
mön talteenotolla. Taloon tulee kolme yhteiskäyt-
töterassia, sen sijaan asuntokohtaisia parvekkeita 
ei tule. Kellariin rakennetaan kaksikin pesutupaa, 
jotta saataisiin pyykinpesu ja -kuivatus mahdolli-
simman paljon siirretyksi pois asunnoista.

”Mielestäni tämä paikka sopii erittäin hyvin 
HUS:n tarpeisiin. Jätkäsaarestahan on mainiot jul-
kiset liikenneyhteydet koko pääkaupunkiseudulle, 
ja etenkin Meilahteen, jossa sijaitsee HUS:n työ-
paikkojen pääkeskittymä. Sinne ajaa kevyesti jo-
pa polkupyörällä”, Ulla Mehik huomauttaa.

HUS:lla on entuudestaan noin 1 500 työsuh-
deasuntoa, eli Jätkäsaaren uudet asunnot kasvatta-
vat HUS:n työsuhdeasuntokantaa reilulla kuudel-
la prosentilla.

HUS:n Jätkäsaaren kohteen urakkalaskenta on 
parhaillaan menossa, rakentaminen alkanee pian 
vuodenvaihteen jälkeen, ja muuttovalmiina talo 
lienee syksyllä 2017.

”Opiskelijat tuovat
elämää kaupunkiin”
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön HOAS:n 
taloon yhteisessä korttelissa HUS:n ja AYY:n koh-
teiden kanssa tulee 103 opiskelija-asuntoa, kertoo 

Opiskelija- ja työsuhdeasuntoja yhteisen sisäpihan ympärille
HOAS:n toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Niistä reilu puolet on yksiöitä. Muut ovat lä-
hinnä kaverikaksioita. Muutamat asunnot voivat 
soveltua myös perheille.

”Kysynnän kannalta Jätkäsaari on erittäin suo-
tuisaa aluetta. Hyvin monet ovat siitä kiinnostu-
neita. Eri oppilaitoksiin on Jätkäsaaresta varsin 
sujuvat yhteydet, ja alueella on uudella tavalla ve-
tovoimainen profiili, joka poikkeaa selvästi muis-
ta kaupunginosista. Meidän kannaltamme on 
erittäin hieno juttu, että nyt tarjoutui HOAS:lle ti-
laisuus asettua Jätkäsaareen”, Tarhio kiittelee.

”Hyvä, kantava teema Jätkäsaaren suunnit-
telussa ja rakentamisessa on ollut eräänlainen 
kort teliajattelu, joka nyt toteutuu tässäkin yh-
teiskorttelissa. Tällä haetaan ikään kuin vanhaa 
kylähenkeä, joka osaltaan muodostuu myös yhtei-
sestä pihapiiristä”, Tarhio pohtii.

Yhteisenä teemana tässä korttelissa on opiske-
lijat, täydennettynä HUS:n työntekijöillä.

”Olen nähnyt muillakin alueilla, että opiske-
lijat tuovat mukavasti elämää kaupunkiin. Jät-
käsaaressa Helsingin kaupunki on tehnyt loistavaa 
työtä kaupunkirakenteen elävöittämiseksi, huomi-
oiden eri-ikäiset asukkaat. Meidänkin korttelim-
me on hyvä esimerkki nuorekkuuden, energian 
ja innon yhdistämisestä, mikä tuo eloa koko Jät-
käsaaren kaupunginosaan”, Matti Tarhio korostaa.

HOAS:n kohteen pääurakoitsija on Skanska, 
ja rakentaminen on jo alkanut. Valmista on kaa-
vailtu vuoden 2016 joulukuuksi.

Kulkureittejä läpi
yhteisen korttelin
Yhteisen korttelin kolmas osapuoli on Aalto-yli-
opiston ylioppilaskunta AYY.

AYY:n kiinteistöpäällikkö Esa Markkanen 
korostaa, että korttelin yhteiselle pihalle on tu-
lossa useampiakin kulkuaukkoja, ja ajatuksena 
on, että korttelin läpi pitää päästä sujuvasti kulke-
maan. Julkinen liikenne on lähellä täälläkin: rai-
tiotie kulkee Atlantinkadulla rakennuksen ohi.

AYY:n tontille rakennetaan kaksiportainen la-
mellitalo, jossa opiskelija-asuntoja on 122 ja lii-
ketiloja viisi. Rakennus on pääosin seitsemänker-
roksinen, ja sen ylimpiin kerroksiin liittyville 
edellisen kerroksen katonosille tulee yhteisteras-
seja. Taloon rakennetaan myös saunaosasto kat-
totasanteelle, ja sen viereiselle terassille pergola. 
Maantasokerrokseen tulee yhteinen pesula.

”Kohteen kaikki asunnot on tarkoitettu opis-
kelijoille. Asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, se-
kä jokunen isompi asunto, joka voi sopia perheille 
tai soluihin jaettavaksi”, Esa Markkanen kertoo.

AYY:llä on nyt kohteen urakkakilpailutus 
käynnissä. Urakoitsija on tarkoitus valita vielä en-
nen vuodenvaihdetta.

”Jos rakentamaan päästään suunnitelmien mu-
kaan ensi keväänä, niin valmista pitäisi olla vuo-
den 2017 syksyllä”, Markkanen arvioi.

Att:n Asunto Oy Helsingin Rion pääsuunnittelijan, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:n ark-
kitehti SAFA Tuomo Kallion kiteytys: ”Kaunis, asuttava ja kestävä – mistään tinkimättä”.

HOAS:n opiskelijatalon pääsuunnittelijan, Playa Arkkitehdit Oy:n arkkitehti SAFA Veikko Ojanlat-
van kiteytys: ”Elegantti ja eleetön kantakaupungin jatke”. (Havainnekuva: Playa Arkkitehdit Oy)

AYY:n opiskelijatalon pääsuunnittelijan, Arkkitehtitoimisto Brunow & 
Maunula Oy:n arkkitehti SAFA Pekka Ojalammin kiteytys: 

”Ajatuksena on ollut yhteisöllisyyden korostaminen. 
Plastisten muotojen poimuissa on yhteisparvek-

keita ja -terasseja, sisään- käynnin yhteydessä 
kerho- ja pesulatilat ja kattokerroksessa 

isolla kattoterassilla varustettu 
saunaosasto”. 

(Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula Oy) (Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy)

HUS:n työsuhde-
asunnoista koos-
tuvan kohteen 
pääsuunnittelijan, 
Arkkitehtitoimisto 
A-Konsultit Oy:n 
arkkitehti SAFA 
Jyrki Iso-Ahon 
kiteytys: ”Valoa, 
ilmaa ja valinnais-
ta yhteisöllisyyttä 
kompaktissa um-
pikorttelissa”.



10 RUOHOLAHDEN SANOMAT Nro 11-12/2015

Bierhuis Amsterdam, Itämerenkuja 1 C, Helsinki

talviolutviikot.fi
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Mikko kertoi alkuspii-
kissään, että Kauppa-
keskuksella on kaksi 
syytä järjestää päivän 
tilaisuus. Ensinnä-
kin keskuksen kaup-

piaat haluavat kiittää lähialueen asukkaita ja 
kaikkia asiakkaitaan saamastaan tuesta ku-
luneena vuonna. 

Toiseksi joulun alla haluttiin tukea hy-
väntekeväisyyttä ja herättää joulun tun-
nelmaa. Jälkimmäisen keinoksi oli valittu 
hyväntekeväisyyshuutokauppa, jonka mek-
larina toimi Mikko, ja jonka tuotto käytet-
tiin kokonaisuudessaan HelsinkiMission 
vanhusten yksinäisyyden poistamista tuke-
vaan kampanjaan. Kauppakeskuksen yrit-
täjät olivat lahjoittaneet huutokauppaan 
kaikki myytävät tuotteet. Arvokkaimmat 
lahjoitukset olivat yli tuhannen euron arvoi-

Kauppakeskuksessa 
superlauantai 5.12. 

Oma Kauppakeskuksemme järjes-
ti suuren yleisötapahtuman lauan-
taina ennen Itsenäisyyspäivää. 
Tilaisuutta vetämään oli tilattu 
maamme terävimpään ja tunne-
tuimpaan juontajakärkeen kuu-
luva Mikko Leppilampi. 

nen sohva sekä tuhannen euron matkalahja-
kortti. Lahjoitusten kokonaisarvo vähittäis-
myynnissä oli yli seitsemän tuhatta euroa. 
Kaikkien myytävien lähtöhinta oli huuto-
kaupassa kuitenkin vain yksi euro. Ihmisil-
lä oli siis mahdollisuus saada hankittua hy-
viä tuotteita erityisen edullisesti.

Paljon ohjelmaa koko perheelle
Kauppakeskukseen oli huutokaupan lisäk-
si tilattu lukuisia ohjelmanumeroita, paikal-
la olivat varsinkin lasten iloksi Riesa-Pelle, 
Sirkus Magenta, Snadi Stadin maskotit se-
kä paljon muuta. Muun hauskan lisäksi kes-
kuksen liikkeet olivat myös pullollaan eri-
tyisen hyviä tarjouksia. 

Ensimmäinen huutokauppa alkoi hie-
man vaisusti.  Ihmiset olivat turhaan ujoja. 
Aika pian kuitenkin aula alkoi täyttyä väes-
tä ja Mikko Leppilampi sai rohkaistua ihmi-
set tarjousten tekoon. Lehti ei ehtinyt jäädä 
seuraamaan tilannetta koko päiväksi, sillä 
oli kiire lopettelemaan kädessäsi olevan nu-
meron taittoasua, mutta lehti toivoo todella, 
että huutokaupasta kertyi kunnon potti luo-
vutettavaksi HelsinkiMissiolle.  Ohessa  ku-
vaus järjestön toiminnasta sen toiminnan-
johtajan kirjoittamana.

HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suo-
malaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäi-
syyttä vastaan.Tehtävämme on ollut jo yli 130 vuotta tais-
telu köyhyyttä vastaan. Tänä aikana köyhyys on jatkuvasti 
muuttanut muotoaan. Niin toimintammekin.

Tänään missiomme on etsiä, löytää ja auttaa yksinäi-
siä kaupunkilaisia.Yksinäisyys on taloudellista köyhyyttä 
katalampi, koska se kohdistuu kaikkiin ikä- ja sosiaaliryh-
miin. Yksinäisyys piileskelee yhteiskunnan kalliiden on-
gelmien takana – esimerkiksi lastensuojelun, masennuk-
sen, työkyvyttömyyden tai vanhusten itsemurhien.

Yhteiskunnan viralliset turvaverkot ovat tämän vit-
sauksen edessä toimintakyvyttömiä. Ei ole virastoa, jon-
ka luukulta kansalainen voisi hakea apua yksinäisyyteen-
sä. Ainoa tepsivä lääke yksinäisyyteen on toinen ihminen. 
Siksi tämä aika tarvitsee kansalaistoimintaa ehkä enem-
män kuin mikään muu aika Suomen historiassa. Ja tässä 
on HelsinkiMission keskeinen palvelutehtävä. Me luom-
me tapoja auttaa yksinäisyydestä yhteyteen.

Yhteiset arvomme ovat läsnäolo, suopeus ja uskallus. 
Ne allekirjoittaa jo lähes 90 ammattilaistamme ja yli 700 
vapaaehtoistamme.

Olli Valtonen, 
toiminnanjohtaja, HelsinkiMission

Sirkus Magentan jonglöörit.Mikko Leppilampi juonsi päivän ja 
meklaroi huutokaupan.

Aula täyttyi huutajista.

HelsinkiMissio auttaa (kuvassa pahvinukke).

Riesa-Pelle kertoi polkeneensa 
ohituskaistaa Tampereelta.
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  Diacor 
– lähelläsi

Tutustumiskäynnillä lääkäriase-
malle lehden toimittajan vastaan-
ottivat lääkäriaseman päällikkö 
Sanna Vienonen ja vastaava lää-
käri Kirsi Marjaana Salo. Sanna 
muisteli, että edellinen tapaami-

nen lehden kanssa toteutui seitsemän vuotta sit-
ten, lääkäriaseman juuri avattua ovensa. Näistä 
ajoista Ruoholahti on kasvanut pääkaupunkiseu-
dun kolmestatoista Diacorin lääkäriasemasta toi-
seksi suurimmaksi.

Kotimainen yritys Aurora 
Karamzinin jalanjäjillä
Diacor on sataprosenttisesti suomalainen yritys. 
Sen pääomistaja 87,5 prosentin osuudella on Hel-
singin Diakonissalaitoksen säätiö. Loput osakkeet 
omistaa LähiTapiola. 

Diakonissalaitoksen säätiö perustettiin vuonna 
1867 Aurora Karamzinin aloitteesta ja varoin. 
Karamzin oli 1800-luvun suomalainen merkki-
henkilö, joka Venäjän Suuriruhtinaskunnan ai-
kaan jäi leskeksi nuorena. Hän oli tsaariperheen 
läheinen tuttu ja korkeassa asemassa silloisessa 
Suomessa. Karamzin sijoitti varallisuuttaan vä-
häosaisten auttamiseen. Diakonissalaitos ja sen 
myötä myös Diacor ovat samalla tiellä edelleen. 

Diacorissa puhutaan paljon yritysvastuusta. 
Yrityksen missiona on edistää ihmisten terveyt-
tä ja tehdä hyvän tekeminen mahdolliseksi. Pää-
omistajalle maksetut osingot käytetään yhteis-
kunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
ihmisten auttamiseen. Heitä ovat esimerkiksi syr-
jäytymisvaarassa olevat nuoret ja vanhukset sekä 
asunnottomat. Diacorissa työskentelee paljon ih-
misiä, jotka vapaa-ajallaan ottavat osaa erilaisiin 
avustus- ja tukihankkeisiin. 

Erinomainen asiakaspalvelu,  
esimerkillisyys ja uudistuminen
”Otsikon kolme teemaa eli Diacorin arvot ovat 
diacorilaisuuden perusta”, kertoo Sanna Vieno-
nen. 

Erinomainen asiakaspalvelu tarkoittaa asiak-
kaiden toiveiden ja ehdotusten kuulemista ja nii den 
mukaista palveluiden mukauttamista. Kaikenikäi-
set asiakkaat vauvasta vaariin ovat tervetulleita, oli-
pa kyseessä yksityis-, työterveys- tai vakuutusyh-
tiön asiakas.

Diacor sanoo olevansa ”lähelläsi”. Erinomai-
seen asiakaspalveluun kuuluvat palveluiden help-
po saavutettavuus, kattava erikoisosaaminen sekä 
valmius toiminnan joustavaan uudistamiseen. Jäl-
kimmäistä tarvitaan, kun pitkään suunnitteilla ol-
lut SOTE-uudistus alkaa ottaa ensiaskeleitaan.

Ruoholahdessa kaikki  
lääketieteen erikoisalat
Diacor Ruoholahti tarjoaa lähes kaikkia lääketie-
teen erikoisalojen palveluita. Tammikuussa käyn-
nistyy uutena lastentautien erikoislääkäritoiminta. 
Lastenlääkärin yhteistyö esimerkiksi korvalääkä-
reiden kanssa laajentaa lapsiperheille suunnattua 
tarjontaa asiakastoiveiden mukaisesti.

Lääkäriasemalla tehdään useiden eri erikois-
alojen päiväkirurgisia toimenpiteitä. Monet asiak-
kaat kiittävät sitä, että Ruoholahdessa monet toi-
menpiteet – kuten esimerkiksi ruoansulatuselinten 
tähystykset - voidaan tehdä lääkittynä tai jopa ke-
vyessä nukutuksessa. Tämä mahdollistuu yhteis-
työllä sairaalan kanssa.

Silmäyksikkö on tunnettu erityisen korkea-
luokkaisesta toiminnastaan. Silmälääkärit tekevät 
perinteisten näkötutkimusten lisäksi myös kaihi- 
ja taittovirheleikkauksia sekä pienempiä silmätoi-
menpiteitä. Kokeneet tutkimushoitajat tekevät myös 
laajasti erilaisia silmiin liittyviä tutkimuksia.

Laboratorio, röntgen ja erittäin korkeatasoi-
nen magneettitutkimusyksikkö palvelevat asiak-
kaita iltaan saakka. Yhteisen tietojärjestelmän an-
siosta eri yksiköissä tehtyjen tutkimusten tulokset 
ovat tarvittaessa koko organisaation käytettävissä. 
Laboratorion päivystystulosten saaminen kestää 
useimmiten alle puoli tuntia. Myös röntgenkuvis-
ta saa tavallisesti lausunnon puolen tunnin sisällä. 

Diacor huolehtii asiakkaistaan loppuun saak-
ka. Esimerkiksi Fysioterapiayksikön osaajat huo-
lehtivat asiakkaan leikkauksen jälkeisestä kuntou-
tusohjeistuksista. Edellä mainitun lisäksi heiltä 
löytyy kattavasti erikoisosaamista fysioterapian 
eri osa-alueilta.

eLääkäriasema on tulevaisuutta
Kirsi Marjaana Salo nostaa esiin vahvassa kehi-
tyksessä olevan eLääkäriasematoiminnan. Pian 
Diacor haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuu-
den valita, missä hän lääkärinsä tapaa. Mobii-
lisovelluksella voi olla näköyhteydessä lääkäriin, 
joka puolestaan voi nähdä asiakkaansa ja mahdol-
lisesti tehdä diagnoosinsa näkemänsä perusteella. 
Ratkaisua tukevat käytössä olevat laboratorioko-
keet, röntgenkuvat sekä potilashistoria. Tilanteen 
vaatiessa lääkäri pyytää potilasta ottamaan yhteyt-
tä sairaalaan tai lääkäriasemalle jatkotutkimuksia 
varten. Moni vaiva on kuitenkin hoidettavissa il-
man, että lääkäri ja potilas istuvat vastaanotolla 
nokikkain.

Arvoasiakas saa enemmän
Kanta-asiakkailleen Diacor on luonut Arvoasia-
kasohjelman. Arvoasiakasohjelma on avoin kai-
kille asiakkaillemme. Rekisteröidyttyään asiakas 

Porkkalankatu 22:n toisessa kerroksessa sijaitsee Diacorin Ruoholahden 
lääkäriasema. Sisäänkäynti on Länsisatamankadun kulmasta.  Saman kiin-
teistön katutasossa palvelee Diacorin päiväkirurginen sairaala ja Kaapeli-
tehtaan vieressä Tallberginkatu 2:ssa fysioterapiayksikkö. Nämä kolme 
Diacorin yksikköä tarjoavat lehden jakelualueella asuville tai työskentele-
ville poikkeuksellisen monipuoliset terveydenhoidon palvelut.

saa etuja palveluista sekä säännöllisen infokir-
jeen mm. luennoista ja tapahtumista. Perimmäise-
nä tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan ja hänen 
perheensä terveyttä ja hyvinvointia. Omasta pal-
velunumerosta voi tiedustella neuvoja ja tarjolla 
olevia palveluita. 

Kuluvan syksyn luentoaiheita ovat olleet mm. 
uniongelmat, painonhallinnan vaikeus, urheile-
van nuoren terveys sekä senioreiden ravitsemus 
ja muistihäiriöt. Viime aikoina hyvin suosittuja 

palveluita ovat olleet naisten ja miesten terveys-
tarkastukset, joissa tehdään kokonaisvaltainen 
tutkimus ihmisen kunnosta ja mahdollisista terve-
ysriskeistä.

Lähelläsi

Diacor
Porkkalankatu 22 A
ajanvaraus: www.diacor.fi  tai 09 775 0800

Vastaanotto on kiinteistön toisessa kerroksessa.

Vastaava lääkäri Kirsi Marjaana Salo (vas) ja lääkäriaseman päällikkö Sanna Vienonen.

Diacor Porkkalankadun ja Länsisatamankadun kulmassa.
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Helsingin Länsisataman uu-
si matkustajaterminaali on saa-
nut rakennusluvan Helsingin ra-
kennuslautakunnalta ja hanke 
etenee ripeästi. Länsiterminaa-
liprojekti on Helsingin Satama 

Oy:n tämän vuosikymmenen merkittävin hanke. 
Tällä erää meneillään on paalutusvaihe, jonka ku-
luessa noin 500 teräspaalua – yhteensä noin 15 
kilometriä teräsputkea – juntataan maahan mat-
kustajaterminaalin ja siihen kuuluvien matkusta-
jakäytävien rakenteiden tueksi. 

Paalutusvaihe kestää marraskuun loppuun 
saakka. Samanaikaisesti paalutuksen kanssa on 
käynnistetty terminaalin rakennustyöt perustusten 
osalta. Kokonaisuudessaan Länsisataman uudis-
tustyöt kattavat Länsisatamaan rakennettavan no-
pean liikenteen terminaalin lisäksi liikenteen vaa-
timia laituri- ja kenttäjärjestelyjä ja muita alueen 
katu- ja pysäköintijärjestelyihin liittyviä uudistuk-
sia.

”Länsisataman uusi matkustajaterminaali tu-
lee vahvistamaan Helsingin kaupunkikuvaa sa-
tamakaupunkina ja samalla antamaan lisäkapa-
siteettia erityisesti Helsingin ja Tallinnan välisen 
nopean vuoroliikenteen vahvan kasvun tuek-
si. Matkustajaterminaalin pääurakoitsijaksi valit-
tu YIT Rakennus Oy oli kokonaistaloudellisesti 
edullisin vaihtoehto meille”, sanoo Länsisatama-
projektin johtaja Ari Parviainen, Helsingin Sa-
taman Matkustajasatamat -liiketoimintayksiköstä.

Uutta kapasiteettia Länsisatamaan kaivataan-
kin jo. Helsinki-Tallinna -laivayhteys on yksi ko-
ko Euroopan ja maailman vilkkaimmista yhteyk-
sistä. Helsingistä Tallinnaan on vain 80 km matka, 
ja matkustajaliikenne ns. ”kaksoiskaupunkien” välil-
lä monipuolistuu ja kasvaa tasaisesti: lomamatkailun 
ohella monet suomalaiset matkaavat naapurimaahan 
töiden ja opiskeluiden perässä. Myös virolaiset ha-
keutuvat Suomeen kasvavassa määrin erityisesti 
työn perässä. 

Tällä hetkellä Tallinnaan on Länsisatamas-
ta   9 laivalähtöä vuorokaudessa, joten käytännös-
sä päivällä voi Tallinnaan lähteä lähes tunneittain. 
Pietariin voi puolestaan viisumivapaasti lähteä 
kolme, neljä kertaa viikossa.

Tyylikäs, matkustajaystävällinen ja ympäris-
töystävällinen terminaali

Parviaisen mukaan Länsisataman uudessa ter-
minaalissa panostetaan niin arkkitehtuuriin, ym-
päristöystävällisyyteen kuin myös matkustusmu-

kavuuteen. 
Myös nykyaikaiseen satamateknologiaan sat-

sataan. Esimerkiksi maailmalla viime vuosina 
yleistyneet laivan automooring -kiinnitysjärjestel-
mät tulevat olemaan osa uutta Länsisatamaa - en-
simmäistä kertaa Suomessa.

”Aloitamme automooring -järjestelmän asen-
nustyöt marraskuun lopussa. Kaiken kaikkiaan 
Länsisatamaan asennetaan kuusi automooring 
-yksikköä, joista jokainen pystyy 40 tonnin voi-
malla pitämään laivasta kiinni ja vetämään sen 
laituriin ilman, että tarvitaan köysiä lainkaan”, to-
teaa Helsingin sataman sähkötoimiston päällikkö 
Veijo Rantio.

Rantion mukaan uusi järjestelmä nopeuttaa 
laivan kiinnittymistä laituriin ja myös sen irrotta-
mista laivan lähtiessä. Tästä hyötyy erityisesti no-
peatempoinen matkustajaliikenne.

”Samalla se helpottaa satamahenkilöstön työ-
tä: kun laiva pystyy kiinnittymään ja irrottau-
tumaan nopeammin, saamme enemmän aikaa 
käytettäväksemme laivan purku- ja lastausvaihee-
seen”.

Uuden terminaalin kautta matkustajat pääse-
vät laivaan ja laivasta ulos sujuvasti ja nopeasti. 
Terminaaliin toteutetaan hyvät julkisen liikenteen 
yhteydet, mikä vähentää osaltaan henkilöauto-
liikennettä ja samalla myös alueen ylimääräistä 
ruuhkautumista laivojen purkautuessa. 

Parviaisen mukaan nykyinen raitiovaunuyh-
teys tulee jatkumaan vuonna 2017 valmistuvalle 
matkustajaterminaalille saakka. Lisäksi Jätkäsaar-
ta kiertävä raitiovaunulinjasto saadaan käyttöön 
2020-luvulle mentäessä, kun Atlantinkadun sil-
ta valmistuu. Välimerenkadulle rakennetaan uusia 
raitiotiekiskoja kesällä 2017, jonka jälkeen julki-
sen liikenteen yhteydet parantuvat alueella enti-
sestään.

Parviainen muistuttaa, että nykyinen matkus-
tajaterminaali säilyy laivaliikenteen käytössä uu-
den terminaalin valmistumisen jälkeenkin.

”Tallinnan risteilyliikenne tulee jatkossakin 
ohjautumaan nykyisen terminaalin kautta – kuten 
myös Pietarin risteilyliikenne. Tutkimme parhail-
laan myös muita käyttömahdollisuuksia nykyi-
selle matkustajaterminaalille, kun uusi terminaali 
otetaan käyttöön”.

Uusi matkustajaterminaali valmistuu urakka-
sopimuksen mukaan maaliskuun 2017 loppuun 
mennessä. Käyttöönottovaiheelle on varattu aikaa 
kuukausi rakennusurakan valmistumisesta. 

FAKTAA
Länsisatamasta Tallinnan kautta 
kulkee nopein reitti Keski- ja Etelä-
Euroopan maantie- ja rataverkkoi-
hin. Länsisataman matkustajamäärät 
kasvavat muita Helsingin kaupunki-
satamia nopeammin. Länsisatamas-
ta liikennöi tällä hetkellä kolme varus-
tamoa: 
Tallink Silja Oy, Eckerö Line Ab Oy 
ja St. Peter Line Ldt.

Helsinki ja Tallinna  
- kaksoiskaupunki
Tallinna ja Helsinki muodostavat yh-
teisen yrittämisen ja työssäkäyntien 
alueen, käytännöllisesti katsoen kak-
soiskaupungin, jonka taloudellinen 
merkitys kasvaa molemmin puolin 
Suomenlahtea. Kaupunkien alueella 
asuu yhteensä yli 1 500 000 asukas-
ta, joista Tallinnassa 430 600 ja Hel-
singissä 614 100 asukasta. Viron 
lyhyempien etäisyyksien vuoksi Vi-
ron koko alue ja Helsingin metropo-
lialue ympäristöineen ovat käytän-
nössä yhteistä talousaluetta, jolla 
asuu noin 2 700 000 asukasta.

Lisätietoa: http://www.sa-
tamauudistuu.fi/

Länsisatama uudistuu aikataulussa
Länsisataman uuden matkustajaterminaalin rakennustyöt käynnistyivät 
lokakuussa. Uuden terminaalin ja sen matkustajakäytävien perustuksia 
vahvistetaan parhaillaan massiivisin paalutustöin; kokonaisuudessaan 
arkkitehtonisesti näyttävän sekä ympäristöystävällisen matkustajatermi-
naalin on määrä valmistua maaliskuussa 2017.

”Uudessa matkustajaterminaalissa kävelymat-
kat laivoihin on suunniteltu mahdollisimman ly-
hyiksi ja nopeiksi, jotta laivasta poistuminen ja 
nouseminen olisivat vaivatonta ja sujuvaa. Myös 
hissi- ja liukuporraskapasiteetti on uudessa termi-
naalissa optimoitu arvioidun käytön mukaan. Kai-
ken kaikkiaan tilat tulevat olemaan matkustajalii-
kenteen kannalta toimivat ja viihtyisät edustaen 
modernia ja tyylikästä Helsingin kauniiseen kau-
punkikuvaan hyvin sopivaa arkkitehtuuria”.

Sen lisäksi, että Länsisatamaan pääsee hy-
vin julkisilla liikennevälineillä, Länsiterminaali-
projektissa tullaan huomioimaan ympäristöarvot 
myös laajemmin. 

”Esimerkiksi aurinkopaneeleita asennetaan uu-
den matkustajaterminaalin katolle. Paneelit tuotta-
vat koko terminaalin valaistuksen vaatiman ener-
gian”.  

Aikataulu uuden terminaalin valmistumisen 
suhteen on tiukka, ja uusi terminaali tulee valmis-
tumaan pari kuukautta Tallinkin uuden LNG-käyt-
töisen nopean matkustaja-autolautan käyttöönoton 
jälkeen. 

Uusi Tallinkin matkustajalautta käyttää polt-
toaineena LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua ja 
se tulee valmistuttuaan tuomaan merkittävää pa-
rannusta laivaliikenteen energiatehokkuuteen 
täyttäen kaikki uudet, aikaisempaa tiukemmat 
päästörajoitukset, joita on asetettu Itämeren laiva-
liikenteelle.

Länsiterminaalin 
Helsinki–Tallinna -liikenne vuonna 2014:

   
Matkustajat  5,9 milj. 
Ajoneuvot  1,2 milj. 
 

Lähde: http://www.satamauudistuu.fi/

Teksti Nina Garlo
Havainnekuva PES-Arkkitehdit

Ari Parviainen vastaa Länsitermi-
naalin muutosprojektista.

MoorMaster-laitteet tulevat helpottamaan laivojen kiinnittymistä Laituriin. Kuva Veijo Rantio
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Kutsu kauneimmat talvivalot -kilpailuun

Jätkäsaari-seura, jatka.seura@gmail.com
kaupunginosat.net/jatkasaari, facebook.com/jatkasaariseura, Ruoholahden Sanomat

La 12.12. klo 13.00 Kitaristien joulukonsertti 
(Max Pekkalan oppilaat)
Klo 15.00 Ilmari Hytösen ja Patrick Venan op-
pilaat Kamarimusiikkisalissa
La 12.12. klo 15.00 Suuri joulukonsertti kon-
serttisalissa. Konservatorion kuorot, Visollo- ja 
Elohopea-orkesteri sekä Kannelorkesteri joulun 
tunnelmissa
HUOM! Konservatorion kahvila on avoinna. Tar-
jolla mm. joulupuuroa, johon on piilotettu mante-
li. Mantelin saajalle luvassa konserttiliput (2 kpl).
Vapaa pääsy
La 12.12. klo 18.00 Kamarikuoro Auditen jou-
lukonsertti. Olaus Petrin kirkko, Minervankatu 6, 
Helsinki, liput www.audite.fi
Su 13.12. klo 15.00 Laulajat joulun odotukses-
sa. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40. 
Vapaa pääsy

Ma 14.12. klo 16.30 (0-2v) ja klo 17.30 (3-7v). 
Musiikkileikkikoulunopettajat leikittävät ja lau-
lattavat muskarilaisia ja vanhempia konservato-
rion aulassa. Mukaan tonttulakki ja iloinen mieli
Ma 14.12. klo 19.00 Kamarimusiikkia kama-
rimusiikkisalissa. Konservatorion ammatillisen 
koulutuksen opiskelijat tulkitsevat eri aikakausien 
musiikkia. Vapaa pääsy
Ti 15.12. klo 17.00 Viulistien joulusoitot luokas-
sa 130, Mari Kortelaisen oppilaat
Ke 16.12. klo 19.00 Konservatorion laulajien 
joulukonsertti konserttisalissa. Rakastettuja jou-
lulauluja. Vapaa pääsy
To 17.12. klo 19.00 Kamarikuoro Auditen jou-
lukonsertti. Pyhän Laurin kirkko, Kirkkotie 45, 
Vantaa, www.audite.fi

Ruoholahdentori 6
www.konservatorio.fi Nykyisen kaltaisena lumettomana ja 

pimeänä aikana on entistä vaikeam-
paa virittäytyä joulun tunnelmaan. 
Monet ovatkin suunnanneet aske-
leensa kohti Ruoholahdentorin lai-

dassa sijaitsevaa Helsingin Konservatoriota, jossa 
soitto soi ja laulu raikaa. 

Näin joulun alla ohjelmistot ovat jouluisia si-
sältäen sekä rakkaita joululauluja että muuta kaik-
kien tuntemaa joulun ajan musiikkia. Mutta kuten 
kaikki mukavat asia, myös joulu on nopeasti ohi, 
ja konservatorio aloittaa kevätlukukauden jo en-
nen loppiaista.

Ennakkotietona konservatorion kevään tapah-
tumista kerrottakoon, että luvassa on jälleen sekä 
oppilaiden että opettajien konsertteja. Ensimmäi-
set opettajakonsertit ovatkin jo tammikuun puolen 
välin tienoilla ja helmikuussa. Kevään odotetuin 
tapahtuma lienee kuitenkin Visseli, jolloin lapset 
ja vanhemmat saavat käydä tutustumassa erilai-

siin instrumentteihin, ja soittamistakin voi kokeil-
la. Visseli-soitinesittelypäivänä tarjoamme myös eri-
laisia musiikkielämyksiä aulassa ja saleissamme. 

Mutta ennen kuin olemme niin pitkällä ke-
väässä, konservatoriossa esitetään kaikenlaista mu-
kavaa ohjelmistoa erilaisissa tilaisuuksis sa, joihin on 
pääasiassa vapaa pääsy. Tätä kirjoitettaessa on ke-
vään konserttikalenteri vielä tarkistamista vailla, jo-
ten sitä ei ole julkaistu vielä verkkosivuilla. En-
nen joulua kalenteri sivuille kuitenkin ilmestyy 
www.konservatorio.fi >Konsertit.

 Muistutettakoon vielä, että aikuiset ovat ter-
vetulleita opiskelemaan Avoimeen konservato-
rioon ikään ja taitotasoon katsomatta. Ilmoittau-
tuminen on tammikuun alussa konservatorion 
verkkosivuilla. Helsingin Konservatorion toivot-
taa kaikille rauhallista joulun aikaa. 

Tervetuloa tapahtumiin ja opiskelemaan!

Joulun tunnelmaan 
konservatoriossa!

Ruoholahdessa tapahtuu

Rohkeasti mukaan kilpailuun 

ja onnea kaikille osallistujille!

Ilmoittaudu kilpailuun ja kerro parvekkeesi tai ikkunasi tarkka sijainti sekä osoitteesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi 
Jätkäsaari-seuran sihteerille pirjo.hilli@gmail.com tai puh. 045 133 6204. Voit liittää mukaan myös valokuvan talvivaloistasi. 

- Kilpailuaika on 15.12.2015 - 15.1.2016
- Jätkäsaari-seuran hallituksen nimeämät edustajat ja Ruoholahden Sanomien päätoimittaja 
  valitsevat voittajan kisaan ilmoittautuneista.
- Kolme kauneinta palkitaan lahjakorteilla.
- Voittajat julkaistaan Ruoholahden Sanomissa 1/2016.

Jätkäsaari-seura ja Ruoholahden Sanomat järjestävät kilpailun: 
Kenellä on Jätkäsaaren tai Ruoholahden kauneimmat talvivalot parvekkeella tai ikkunassa?
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www.kaapelitehdas.fi • Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli 
Kaapelin joulu 11.-20.12.
Kaikkien rotujen pentunäyttely 
9.-10.1.2016
Häämessut 23.1. 2016
Contact Forum 28.1.2016

Valssaamo
Mikelis Fišers -näyttely 
22.1. - 6.2.2016

Puristamo
Pekka Halosen akatemian näyttely 
9.-20.12.
Helsingin antiikki-, taide- ja keräilymessut 
9.-10.1.2016
Alfa-Art Taidekoulun näyttely 14.-24.1.2016

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth: 
Talvisirkus Matkalla 10.1.2016 asti

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Go Go Tanssiryhmä Kuumat Putket 
16.12. asti

PerformanceSirkus
Dylan-ilta 9.-10.12.

Ilmaispäivä Kaapelitehtaan museoissa 12.12.

Suomen valokuvataiteen museo
Lasten pimiöseikkailu 13.12. ja 20.12.
Put Put: Photography On 10.1.2016 asti
Pimiö – Darkroom 31.1.2016 asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Non-stop piparinkoristelutyöpaja 12.12. 
ja ilmaispäivä 13.12.
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
La:isin 19.12. asti ilm. sisäänpääsy, 

11.-20.12. kaksi yhden hinnalla
Unelmien kuteita 10.1.2016 asti
Erik Salvesen: Skenografia 10.1.2016 asti

Keramiikkakeskus Septaria
Tuikkutalot ja tontut -keramiikkakurssi 3.12., 
keramiikkamyyjäiset 12.-13.12. ja 19.-20.12. 

Taiteilijatarvikeliike Farbe Oy
Lasiset kuusenkoristeet myynnissä 15.-16.12.

Kaapelin kauppa
Parhaat joululahjat joka tontulle!

Ravintola Hima &  Sali
Joulukuussa avoinna joka päivä iltaan saakka.

Galleria Aapeli
Tumppu ja Taulu -myyntitapahtuma 12.-13.12.

MUU Kaapeli
UUSI MUU 2015 20.12. asti

EU-MAN gallery
Ali Najjar 22.12. asti

Jukka Male Museo
Lauri Eriksson & Perttu Saksa 31.12. asti

Stoa Mariapassio 
Julisteita Marja Paasion maalauksista 
31.12. asti

Galleria Vaaga
Vapaan Taidekoulun näyttely 3.1.2016 asti

Drawing Gallery D5
Ville Mäkikoskela ja Matti Uusikylä 
29.1.2016 asti

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)
Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Kaapelitehtaan valtaa joulun tunnelma ja 
tuoksut 11.-20.12., kun yli 160 kotimaista kä-
dentaitajaa saapuu tuotteineen Kaapelin jou-
lu -tapahtumaan. Tarjolla on tuhansia käsi-
työtuotteita laidasta laitaan sekä itselle että 
lahjaksi. 

Kaapelin joulu tarjoilee myös monipuolista 
jouluista ohjelmaa sekä erilaisia työpajoja. Päi-
vittäiseen ohjelmaan kuuluvat kinkkubingo sekä 
sepän työ näytökset Kaapelitehtaan sisäpihalla. 
Vaihtuvassa ohjelmassa on mm. musiikkiesi-
tyksiä, teatteri ryhmä Colibrin mukaelma näytel-
mästä Sai turin joulu sekä Työväenopiston va-
lotaide-esitys, johon on mahdollista osallistua 
työ pa jan kautta. 

Presidentti Tarja Halonen lukee valitse-
mansa joulusadun Kaapelin joulussa avajais-
perjantaina 11.12. klo 16.45.

Koko Kaapelin joulun ajan voit osallis-
tua Remake-kollektiivin työpajoihin, joissa on 
mahdollista esim. ommella opastettuna 
uusia tuotteita tai uudistaa vanhoja. 
Vaihtuvissa työpajoissa pääset mm. 
askartelemaan kierrätysmate-
riaaleista perinnekoristeita, 

leikkimään taidenarikkaan, teke mään pi-
paritikkareita ja puhaltamaan jättisaippua-
kuplia.

Ensimmäistä kertaa vuonna 2014 jär-
jestetty Kaapelin joulu sai paljon kiitosta 
lämpimästä tunnelmastaan sekä runsaas-
ta ohjelmatarjonnastaan, josta löytyi teke-
mistä ja kokemista koko perheelle. Tapah-
tumassa vieraili viime vuonna lähes 40 000 
kävijää.

Avoinna: ma-pe klo 11-19 / la-su klo 11-18 
la 19.12. klo 11-21. Vapaa pääsy!

Lue lisää: www.kaapelinjoulu.fi
Tapahtuman järjestää Kierrätystehdas ry

Kaapelitehtaan C-aulassa sijaitseva MUU 
Kaa peli on taiteilijajärjestö MUU ry:n ylläpitä-
mä galleriatila, jossa nähdään vuoden aika-
na yhteensä kahdeksan noin viiden viikon 
mittaista näyttelyä. Ohjelmassa pyritään 
tuomaan esiin uusia, kiinnostavia tekijöitä, 
mutta myös jo mainetta niittäneitä kokeelli-
sen taiteen edustajia sekä MUUn omia pro-
jekteja. 

Näyttelytilan korkea katto ja suuret me-
relle avautuvat ikkunat antavat sille aivan 
omanlaisensa luonteen, joka tarjoaa vai-
kuttavat puitteet isokokoistenkin taideteos-
ten esittämiseen.

Galleriaa ylläpitävä MUU ry edustaa ja 
edistää Suomessa kokeellisia taiteenalo-
ja kuten media-, video-, valo- ja äänitaidetta, 
uusia esittäviä taiteita kuten performanssia ja 
aktioita sekä tanssi-, teatteri- ja äänitaiteita, 
käsite- ja ympäristötaidetta. Yhdistys on toi-
minut vuodesta 1987 lähtien. MUUn toinen 
näyttelytila MUU Galleria sijaitsee Lönnrotin-
katu 33:ssa järjestön toimiston yhteydessä.

Ajankohtaisia näyttely- ja tapahtumauu-
tisia löydät Facebook-sivuiltamme: 
www.facebook.com/muugalleria

Helsingin hauskin joulutapahtuma! Ainutlaatuinen nykytaiteen tila

Ilmainen, opastettu galleriakierros Helsin-
ki Art Walk käy kerran kuukaudessa myös 
MUU Kaapelissa ja tarjoaa mainion tilaisuu-
den tutustua muihinkin lähialueen gallerioihin  
asiantuntevan oppaamme johdolla. Helsinki 
Art Walkin aikataulut löydät niin ikään Face-
bookista: www.facebook.com/helsinkiartwalk.

Tervetuloa ihastelemaan ja ihmettele-
mään kiinnostavaa nykytaidetta! Galleriaan 
on vapaa pääsy, ja se on avoinna ma-pe klo 
10-19 ja la-su 12-16.

5.12.-20.12.2015: UUSI MUU
UUSI MUU, jokavuotinen MUU ry:n uusien 
jäsentaiteilijoiden näyttely avautuu yleisöl-
le 5.12. kahdessa järjestön hallinnoimassa 
näyttelytilassa, MUU Galleriassa Lönnrotin-
kadulla ja MUU Kaapelissa Kaapelitehtaalla.

MUU Kaapelissa esillä oleviin installaatioi-
hin taiteilijat Laura Laukkanen, Leena Kan-
gaskoski ja Eero Tiittula ovat saaneet inspi-
raatiota mm. painajaisista, ja mukana on myös 
pohdintaa  kierrätyksen tarkoituksenmukaisuu-
desta samoin kuin tutkimusta mielen liikkeistä 
ja  visuaalisuudesta.

Näkymä Merikaapelihalliin.

Santtu SärkäS

Timo Wright - Nemesis, 2014

kriStina oinonen
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12,90
Rela Tabs 

sitrus tai mansikka, 30 tabl.

norm. 15,76 E

24,90
Bethover 1 mg

150 purutablettia

norm. 29,20 E

Hinnat voimassa 12.12.-20.12.
Katso myös muut
tarjouksemme www.citymarket.fi

50

(yksittäin
2,79rs)(6,98kg)

50
Arla Loputon
KERMA-
JUUSTO
1,1kg

Kantolan Valitut
JUUSTOKEKSI-
LAJITELMA 170g

pakaste

Pecorino Preciozo Italia 46,90kg

Rosso VUOHENGOUDA Hollanti 32,90kg

Regina Blu SINIHOMEJUUSTO Saksa 17,90kg

TRYFFELIGOUDA Hollanti 45,90kg

Arla TUOREJUUSTOT
150g

109
prk

(7,27kg)

kpl
(4,99kg)

pkt
(9,97kg)

Arla Tolkuton
CHEDDAR 1,1kg

pkt
(5,98kg)

Rosten
JOULU-
KRANSSI
400g

pkt
(4,98kg)

kpl
(12,38kg)

Jurmo
SAARISTOLAIS-
LIMPPU 500g

Martin kala LIPEÄKALA

k g

HK JOULUN KYLKIRULLA
viipale 350g

Annas
PIPARKAKKU
300g original

r s
(6,63kg)

Leivo
JOULULIMPUT
500g viipaloitu

pkt
(23,47kg)

(5,58kg)2,79pkt

kpl
(4,99kg)

Myllyn Paras VOITAIKINALEVY 500g

Myllyn Paras PIPARITAIKINA 500g
pakaste

(3,38kg)1,69pkt


