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Kymmenen vuotta Ruoholahden Sanomia

V

oi kurja, mikä keli. Taivaalta tulee
ihan mitä vain. Ei
se ole sadetta eikä se ole lunta. Eilen auton ikkunat
jäätyivät umpeen
sinä lyhyenä aikana, jolloin käväisin Salmisaaren Liikuntakeskuksessa noin tunnin ajan. Jäätä oli lähes mahdotonta saada irti lasista tavallisella
jääskrapalla. Toisaalta kuulin jostakin, että Suomessa on jo nähty kiuru. Siis vanhan
uskomuksen perusteella ollaan kuukauden
päässä kesästä. On tämä maailma sekaisin
tältäkin osin.
Viime lehden pääkirjoituksessa lupasin,
että siinä olleen tornihotellin esittelyn jatkoksi, tässä numerossa esitellään Bunkkerin
uusi tuleminen. Näin oli kaupungin kanssa
alustavasti sovittu. Mutta, kuten joskus aiemminkin, suunnitelmiin tuli muutos. Kaupungin päätöksentekoprosessi on mahdottoman monisäikeinen kokonaisuus. Lausuntoja
on pyydettävä lukemattomilta tahoilta, jokainen ehdotus ja sen muutos on alistettava
jokaisen asiaan vähänkin liittyvän arvioitavaksi. Ennen lopullisten päätöksien vahvistamista on varattava määrätty aika mahdollisuudelle valittaa niistä. Jokainen palaute on
käsiteltävä ja siihen on reagoitava. Tätä me
täällä länsimaissa kutsumme demokratiaksi.
Juuri, kun luultiin Bunkkerin suunnitelmien
valmistuvan julkaisukelpoisiksi, nousi esiin
uusi yksityiskohta, joka siirsi lopullista vahvistusta eteenpäin. Uusi aikataulu on, että
saamme nähdä Bunkkerin suunnitelmat tämän kevään aikana, mutta mahdollisesti kuitenkin vasta toukokuussa. Esimakua saamme Rakennusvirastolta jo tässä numerossa.
Sivulla 12 on aiheesta ensiraportti.
En ottanut nyt kansikuvaa. Kannessa on
mainittuna juhlan aihe. Se, että olen tämän
numeron myötä tehnyt Ruoholahden Sanomia kymmenen vuotta, ei ole maailman mitassa kovinkaan suuri asia. Itse en kuitenkaan olisi alussa uskonut tekemisen jatkuvan
näin pitkään. Hyppy paikallislehden julkaisijaksi oli nimittäin hyppy tuntemattomaan.
Antakaa tällä kertaa minun vähän pullistella ja kertoa Osakeyhtiö Lintu – Tippan
Aktiebolagetin taustaa. Se on tämän numeron neljäs yrityskuvaus.
Olin luonut urani ihan nuorena ensin
matkatoimistoissa ja sittemmin kansainvälisten kuljetusten maailmassa. Huolintakeskus

oli Suomen suurin huolintaliike ja sinne löysin
tieni myyntimieheksi. Muita huolinta-alan yrityksiä olivat siihen aikaan muun muassa Nurminen, Merihuolto, Merikiito ja monet muut, joiden
nimet olivat suomalaisia. Ne olivat perheyrityksiä. Nykyään huolintaliikkeitä on paljon pienempi joukko. Yritykset sitä vastoin ovat merkittävästi suurempia. On Schenker, DSV, DHL ja TNT.
Suomalaiset perheyritykset eivät yksinkertaisesti
pystyneet kilpailemaan globaalisti. Kansainväliset
jätit tulivat Suomeen ja ostivat yritykset hoteisiinsa yksi toisensa jälkeen.
Huolintakeskuksessa urani oli ollut hienossa nousussa. Olin konttorinjohtajana Hangossa ja
Turussa, tytäryhtiön toimitusjohtajana Helsingissä ja Hong Kongissa. Hienoa aikaa! Myllerrysten
alettua, kun minut yrityksen kanssa muistaakseni
kolmannen kerran myytiin uudelle ostajalle, veikkasin väärää hevosta ja jouduin huonolle oksalle.
Sain 50-vuotislahjaksi potkut tuotannollisista ja
taloudellisista syistä. Silloin tuli tenkka poo!
Olin jo asunut Ruoholahdessa ja tunsin Ruoholahden Sanomat ja sen julkaisijan, Jouko Liuk-

kosen hyvin. Joukon vaimo Cessan oli vähän
aiemmin sairastunut vakavasti ja Jouko oli luopumassa lehden teosta. Viisikymppinen pulskahko entinen johtaja ei ollut työmarkkinoilla se
kaikkein seksikkäin vaihtoehto. Työtä ei löytynyt ja tartuin tarjottuun lehden toiminnan jatkamiseen. Ei minulla ollut journalistikokemusta, mutta oli palava halu tehdä jotakin mielekästä. Oli
myös ihastus omaa asuinaluetta kohtaan ja usko
siihen, että Ruoholahdesta ja syntymässä olevasta
Jätkäsaaresta tulisi joskus tulevaisuudessa todella
hienoja paikkoja. Tälle sivulle skannattiin ensimmäisen lehden pääkirjoitussivu. Toivon, että siitä
näette ensimmäisiä ajatuksia lehden tekemisestä.
Kuva on sopimuksen allekirjoitustilanteesta, jota
kunnioitettiin pullolla aitoa samppanjaa.
Kuluneet kymmenen vuotta ovat olleet antoisia. Joukkoon on mahtunut suuria riemuja ja tietysti myös huonoja hetkiä. Onneksi sittenkin
suhteellisen harvoin on täytynyt jättää lehti julkaisematta ilmoitusten vähyyden vuoksi. Lehti kuitenkin elää vain ilmoitustuloilla. Olen pyrkinyt vakuuttamaan jakelualueen yritykset siitä,

että lehteä luetaan ahkerasti ja siinä ilmoittaminen kannattaa. Vastaavasti olen pyrkinyt kannustamaan lehden lukijoita hyödyntämään lehdessä heitä varten olevat tarjoukset.
Oma asuinalueemme säilyy elävänä vain,
kun siellä tulevat toimeen niin yrittäjät kuin
asukkaatkin. Omalta osaltaan lehti yrittää olla mukana auttamassa alueen kehittymistä
merkittäväksi osaksi Helsingin ydinkeskustaa.
Älkää nyt hyvät ihmiset luulko, että hö
pi
näni suuresta juhlasta edellyttää kenel
tä
kään minkäänlaisia toimenpiteitä. Ei tämä
nyt kovin mittava asia ole. Lehti jatkaa en
tisellä linjalla. Yhdessä kaupunginkanslian ja
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kerromme
joka lehden keskiaukeamalla julkaisuvalmiista
uusista asioista. Yhteistyö nuo
risotalon, las
tenpuiston, seurakunnan, Kon
servatorion ja
Kaapelitehtaan kanssa jatkuu. Lukijat saavat
jatkossakin tietää mitä kaikkea alueella voi
tehdä vapaa-aikana. Kulttuuritarjonta on
mittava. Kiitos yhteistyökumppaneille!
Suuri kiitos myös ilmoittajille, jotka ovat
avainasemassa lehden tulevaisuuden kannalta. Jokaisesta ilmoituksesta olen ikikiitollinen. Tässä vaiheessa haluan erikseen kiittää
yhtä yritystä, joka on ollut ilmoituksellaan
mukana jokaisessa kymmenen vuoden aikana ilmestyneessä Ruoholahden Sanomissa.
Lämmin kiitos Helsingin Akvaariokeskuksen Petri Viskarille uskollisuudesta!
Ystäväni Lauri Kantola lahjoitti lehdelle alkuaikojen lehtiä: tuon ihan ensimmäisen
numerolla 1-2/2006 ja siitä seuraavat lehdet
aina numeroon 2/2009 asti. Olin itse joskus
siivousvimmassani heittänyt kaikki vanhat
lehdet paperinkeräykseen. Olen toimittanut
tuon nipun Huutokonttorin kirjastoon, jossa lehtiä halutessaan voi käydä lukemassa.
Ne saa palvelutiskiltä kirjastonhoitajilta erikseen pyytämällä. On mahdollista, että saan
täydennettyä sarjaa myöhemmin pidemmälle.
Jatketaan arjen puuhiamme hyvillä mielin. Talous on kuulemma hienoisessa nousussa. Jätkäsaareen valmistuu uusia koteja
jatkuvasti. Kotikulmamme kehittyvät ja olosuhteet paranevat kasvun myötä. On tämä
vaan hieno paikka!
Hyvää kevättä kaikille!

Peter Stormbom
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TURVALLINEN KOTI VENEELLESI
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Kaikki se, mitä teemme lasten
hyväksi, on meille erikoisen tärkeää.
Ei ole oikopolkuja silloin, kun
tekomme vaikuttavat lasten elämiin.
Ei laadun eikä turvallisuuden suhteen.

N

äin vakuuttavat veljekset
Börje ja Henry Karlberg
liikkeessään entisen Nokian tutkimuskeskuksen talon katutasossa Itämerenkadulla.
Vaunu-Aitta on lasten
vaunujen, -rattaiden, -sän
kyjen ja muiden pikkulasten tarvikkeiden erikoisliike.
”Valikoimaamme kuuluu kaikki, mitä vauvat
ja taaperot tarvitsevat. Tuteista vaunuihin, Börje
Karlberg tiivistää.
”Liikkeemme on toiminut vuodesta 1964,
tosin Ruoholahteen muutimme vasta keväällä
2014.”
Kun lapsettomaksi jäänyt toimittaja kysyy,
mistä miehille on syntynyt innostus osallistua juuri vauvojen maailman parantamisen, selviää historiasta selkeä syy-yhteys.
”Vanhemmillamme oli 1950-luvulta lähtien
lastenvaunuja ja nukenvaunuja valmistava tehdas.
Toiminta alkoi Töölössä ja siirtyi sittemmin Lauttasaaren. Tuotemerkki oli KABE”.
Näin kertoo Börje Karlberg ja jatkaa, että tämän innostamana hän perusti yritysoston kautta ensimmäisen alan myymälän Viipurinkadulle vuonna 1964. Suuria menestystuotteita alussa
olivat tietysti vanhempien tehtaan lastenvaunut
ja myös nukenvainut, jotka lahjoina elivät etenkin 60-luvulla huippusesonkia. Nykyään nukenvaunuja ei enää kysytä. Myymälän toiminta siirtyi
Lauttasaareen 40 vuotta sitten ja viimeiset kolme
vuotta Lauttasaaressa se toimi ostoskeskuksen katutasossa.

Ruoholahti osoittautunut
hyväksi liikepaikaksi
Lauttasaaren ostoskeskuksen purkauksen yhteydessä tuli eteen uusi muutto. Börje myöntää, että
aluksi hän aristi muuttoa Ruoholahteen. Sitä aina
pelkää, että muutoksen yhteydessä osa kanta-asiakkaista eksyy muualle. Pelko on kuitenkin osoittautunut turhaksi. Ruoholahden mainiot liikenneyhteydet, jatkuvasti kasvava asukasluku ja jopa
sellainen pieni yksityiskohta, kuin vieressä oleva
suuri parkkitalo, jossa aina on tilaa, ovat seikkoja, jotka ovat osoittautuneet meille suosiollisiksi.
Tilannetta eivät yhtään huononna liikkeen ympärillä kohoavat suuret toimistorakennukset ja niissä
työskentelevät tuhannet ihmiset.
”Emme suunnittele paluuta Lauttasaareen uuden ostoskeskuksen siellä valmistuttua. Olemme
iloisen tyytyväisiä täällä”.

Tuotevalikoima muuttunut
paljolti tuontitavaraksi
Veljesten isän kuoltua vaunutehtaan toiminta päätettiin lopettaa. Osasyynä isän poismenon lisäksi
oli hankaluus saada tehtaalle työvoimaa. Lauttasaaren katsottiin silloin olleen niin syrjässä, ettei
väkeä saatu sinne palkattua. Toiminta on viime
vuosina kääntynyt tuontivoittoiseksi.
Kansainvälisen toiminnan kasvaessa yhtiön
varsinaiseksi toiminimeksi muutettiin Adimax International Oy. Vaunu-Aitta on aputoiminimi. Ulkomailla ihmisillä oli hyvin vaikeaa osata sanoa
saatikka kirjoittaa suomenkielistä sanaa. Yhtiö
kansainvälistyi nimeään myöten.
”Nykyään olemme merkittävä maahantuoja.
Vähittäismyymälämme lisäksi olemme myös tukkukauppiaita. Edustamamme tuotemerkit ovat olleet sopimussuhteessa kanssamme pitkään, osa yli
50 vuotta. Kuten ihan alussa totesin, otamme lasten hyväksi tehdyn työn hyvin vakavasti”, Börje
muistuttaa.
”Edustamiemme tuotteiden on oltava ehdottoman laadukkaista ja turvallisia. Lasten kanssa
minkäänlaiset tason tinkimiset eivät tule kysymykseenkään. Lastenvaunujen osalta ehkä tunnetuimmat
tuotemerkit ovat Gesslein, jota olemme edustaneet
yksioikeudella yli 50 vuotta, sekä uusiseelantilainen
Phil & Teds-Mountain Buggy. Myös englantilaiset
Maclaren-rattaat ovat olleet valikoimissamme 50
vuotta”.
Huomaa formula-autoista poiketen näiden
menopelien nimeen tulee a m:n ja c:n väliin. Pitkäaikaisilla laatumerkkien edustuksilla on suuri
merkitys korkeaa laatua tarjoavalle maahantuojalle.
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Vaunu-Aitan Börje (vas) ja Henry Karlberg.

Lapset ovat silmäterämme
Kilpailutilanne on muuttunut
Viimeisten vuosien aikana kilpailutilanne on selkeästi muuttunut.
”Oman alamme vähittäismyymälät ovat vähentyneet. Tällä hetkellä olemme Helsingissä ainoa lastenvaunuihin erikoistunut myymälä. Monet tavaratalot ja market-ketjut ovat lopettaneet
tai ainakin vähentäneet rajusti juuri tämän tuoteryhmän tarjontaa. Sitä vastoin kansainvälinen
nettikauppa on noussut uudeksi haasteeksi myös
meidän alallamme”, sanoo Henry Karlberg.
On tullut tavaksi, että asiakkaat käyvät kivijaloissa sijaitsevissa erikoismyymälöissä hakemassa tietoa, ja tilaavat sitten tuotteet netin kautta ulkomailta. On mahdollista, että tuote näin saadaan
kotiin hieman edullisemmin, mutta varmaa se ei
ole. Kuljetuskustannukset ja mahdolliset verotuspykälät saattavat helposti syödä saadun näennäisen hyödyn.
”Meille on myös tärkeää, että monien pitkään
yhteistyössä toimineiden toimittajiemme kanssa
voimme neuvotella hintatasosta niin, että keskieurooppalaiset hinnat eivät oleellisesti eroa omistamme. Menestymisen edellytys on voida tarjota
laatutuotteita kohtuulliseen hintaan”.
”Vaikka tukeudumme paljon perinteisiin yhteistyökumppaneihimme, kierrämme myös ahkerasti maailmalla alan messuilla haistelemassa uusia tuulia ja etsimässä ideoita ja tuotekehityksen
viimeisimpiä oivalluksia”.

tomiehelle / monitoimimiehelle. Hakuprosessi on
juuri alkanut.
Laadukkaan maahantuojan palveluun kuuluu
myös tuotteiden huollon ja korjauksen järjestäminen.
”Meillä on huoltotila, jossa korjaamme pienimuotoisesti myymiemme tuotteiden vikoja ja teemme niille tarvittavia huoltotoimenpiteitä. Meillä on
myös monivuotinen yhteistyösopimus suurimpien
lentoyhtiöiden ja monen vakuutusyhtiön kanssa
lennoilla, lentoasemilla tai vakuutusyhtiön korvattavissa olevilla tavoilla vahingoittuneista vaunuista tai rattaista. Huoltotoimintamme on kuitenkin mitoitettu niin, että voimme ottaa pajallemme
vain meiltä ostettuja tuotteita. Tämän teemme
maahantuojan vastuun mukaan. Jos maahantuoja
on toinen taho, emme voi kapasiteettisyistä asiassa auttaa”.

Vauvojen maailma antaa iloa
Syntyvyys laskee Suomessa. Viime vuonna maassamme syntyi noin 55 000 uutta suomalaista.
Näin alhainen syntyvyys ei ole Suomessa ollut
sataan vuoteen. Maamme tila on varmasti osaksi

syynä kehitykseen. Kun kaikki tästä taas muuttuu
paremmaksi, ja niin tulee ihan varmasti tapahtumaan jollakin aikavälillä, uskalletaan perheissäkin
taas suunnitella jälkikasvua. Lapsia tarvitaan.
Molemmat, niin Börje kuin Henrykin vakuuttavat, että pienten lasten vanhempien kanssa on
hienoa tehdä töitä. He ovat juuri saaneet elämäänsä valtavan muutoksen. Ensimmäinen lapsi mullistaa kaiken aiemmin olemassa olleen. Toisen
lapsen tulo muuttaa arkea vähän vähemmän, mutta silti moni asia menee uusiksi. Näiden iloisten,
ylpeiden ja sydämessään rakkautta kantavien ihmisten auttaminen ja palvelu tekee Vaunu-Aitan
työpäivistä antoisia ja mielenkiintoisia.
Vaunu-Aitta palvelee myös nettikaupassa.
”Tervetuloa sinne tai myymäläämme näkemään millä monen monilla tavoilla voimme auttaa pikkuistenne elämän alkutaipaleella”, toivottavat Börje ja Henry Karlberg.
Vaunu-Aitta
Itämerenkatu 9
puh 09 679 065
www.vaunuaitta.fi
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Laadukkaaseen tuotteeseen
kuuluu monta osatekijää
Henry Karlberg sanoo, että silloin tällöin heillekin tarjotaan edustukseen tuotteita, joiden taustaa
he eivät tunne.
”Meille täällä on täysin mahdoton ajatus ottaa
valikoimiimme tuotteita, joiden kohdalla saattaa
olla epäilys niiden turvallisuudesta. Kun ajatellaan pieniä palleroisia, ihania vauvojamme ja taaperoitamme, pieninkään riski ei ole ottamisen arvoinen. Tämä on laatulupauksemme peruspilari”.
”Toinen tärkeä tekijä on oikean tiedon jakaminen. Meitä on täällä myymälässä kaikkiaan 11
henkeä. Olemme kaikki kuin yhtä perhettä. Kaikki tekevät kaikkea ja kaikki tuntevat tarjolla olevat tuotteet. Palkkaamme mielellämme nuoria
ihmisiä oppimaan ja kehittymään. Monet ovat tulleet, oppineet ja jääneet moniksi vuosiksi. Juuri nyt meillä on vapaana paikka nuorelle varas-

Vaunu-Aitta Itämerenkatu 9
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Nuorisotalo Korallin kuulumisia

A

Alkukevään terveiset nuorisotalolta!

lkukevään säät ovat olleet vaihtelevat, on ollut niin kovia pakkasia
kuin vesisadettakin; harmiksemme
talomme viereinen luistelukenttäkin ehti sulamaan emmekä ehtineet
päästä viettämään paljoakaan aikaa luistelun merkeissä.
Vakiona on kuitenkin pysyneet kerhomme
varhaisnuorille; kerhoista lisätietoa löytyy harrastushaku.fi-sivulta. Ensimmäinen viiden kerran
kokkikerho on saatu päätökseen. Kerhossa lapset
saivat suunnitella itse mitä kokkaamme. Kokkasimme mm. jauhelihakeittoa ja porkkanarieskaa,
lasangea sekä salaattia, suklaakeksejä kolmella eri
tavalla, laskiaispullat + kaakao sekä lohikeittoa ja
rieskaa. Kerhossa on ollut leppoisa tunnelma ja
kokkaamisen lisäksi on opeteltu pöydän kattamista, toisten huomioon ottamista kokkaamistilanteissa. Olemme työskennelleet yksin, pareittain tai
kahdessa ryhmässä. Oli tapa mitä vain, niin olemme saaneet oikein hyvää ruokaa sekä maukkaita leivonnaisia. Uusi kokkikerho alkaakin 29.2. ja
nähtäväksi jää, mitä herkkuja seuraavat kokkikerholaiset saavat aikaan.
Kuutosluokkalaisille muistutuksena, että voitte tulla perjantaisin nutalle, joko varhaisnuorissa

kello 14-16.30 tai vaihtoehtoisesti iltanuorten aikaan kello 17.30-21.
Helmikuussa varhaisnuoret discoilivat ystävänpäivä tunnelmissa; discon 3-6-luokkalaisille
järjesti Lauttasaaren lukion 1 C-oppilaat.
Iltanuorille on helmikuussa järjestetty kesätyöinfo tilaisuuksia keskiviikkoisin. Infossa on
kerrottu erilaisista tavoista hakea kesätöitä, autettu nuoria työhakemusten sekä CV-tekemisen
kanssa. Nuoria on muistutettu mahdollisuudesta saada kesäksi töitä myös kesätyöseteliä hyödyntäen. Kesätyösetelin ovat saaneet kaikki helsinkiläiset 9-luokkalaiset nuoret. Muistutuksena
vielä nuorten 16-17-vuotiaiden kesätöiden hakuaika kaupungin eri virastojen avoimiin kesätyöpaikkoihin on 7.3.-18.3.2016 osoitteessa helsinkirekry.fi.   Maaliskuun aikana myös 15-vuotiaat
nuorisotalon nuoret voivat hakea töihin nutalle. 6.6.-1.7. Tarjolla on neljä viikon kestävää työpaikkaa. Laittakaa siis hakemuksia, jossa kerrotte
itsestänne ja mitä haluaisitte kesällä tehdä lasten,
nuorten ja ohjaajien kanssa nutalla. Laita hakemuksesi tulemaan joko sähköpostilla ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi tai tuo hakemus ohjaajille
nuorisotalolle.

Lohikeiton ja rieskan valmistajat: vasemmalla Liinu, Kyra ja Iida, oikealla Jessika ja Olli.
Kuvasta puuttuu kuudes kokkaaja Pinja.

E
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• la 5.3. yhdessä kokkailua soppalauantain merkeissä kello 15.00-21.45, 6-luokkalaisille talo on
auki kello 15.00-20.00. Soppaa alamme valmistelemaan alkuillasta, jotta pääsemme syömään
kello 18 jälkeen. Muistathan ottaa jäsenkorttisi mukaan, jolla varmistat ilmaisen ruuan itsellesi.
• Nuta on suljettuna keskiviikosta tiistaihin 9.3.-15.3.
• Nuorisotalon valtaa päivittäin 6-luokkalaisille tarkoitettu valintojen stoori, jossa käymme nuorten
kanssa katsomme yhdessä stoorin ja keskustelemme heidän kanssaan erilaista valinnoista, joita
he saattavat kohdata omassa tulevaisuudessaan. Valintojen stooriin kuuluva vanhempainilta
pidetään Ruoholahden nuorisotalolla maanantaina 14.3. kello 18 lähtien, kaikki 6-luokkalaisten
vanhemman ovat tervetulleita (kouluilta tulee kutsukirje kaikille huoltajille). Nuorisotalo löytyy
osoitteesta Messitytönkatu 4; tarjolla kahvia ja pientä purtavaa.
• la 19.3. nuta on auki iltanuorille kello 15.00-21.45 ja 6-luokkalaisille kello 15.00-20.00.
• Pääsiäislomaa vietämme 25.-28.3., nutalla ei ole silloin toimintaa.

Tietoa SummerJam
-kesätoiminnasta

R

uoholahden nuorisotalo on 917-vuotiaiden oma paikka, jonne
kaikki nuoret ovat tervetulleita!
Nutalle voit tulla päivittäin pelaamaan jalkapalloa, soittamaan
kitaraa tai sähkörumpuja, nauttimaan kahvion antimista vaikkapa aurinkoisella säällä ulkona varjojen alla, tarjolla suolaisesta
makean nälkään - kylmästä summerjam-juomasta
kuumaan kahviin tai vaan viettämään kesäistä vapaa-aikaa kanssamme. Kesäruohis on auki päivittäin kello 11-17.
SummerJam Ruohis tarjoaa kävijöilleen pelailua, leikkejä ulkona ja sateen yllättäessä, leffoja,
leivontaa, pelejä ja turnauksia sisätiloissa.
Summer Jam leiriviikko tarjoaa 9-12-vuotiaille jännittäviä seikkailukokemuksia ja elämyksiä
ympäri Helsinkiä. Viikon aikana pääset kokeilemaan omia rajojasi mm. kiipeilemällä ja seikkailemalla sekä tutustumalla eläimiin Korkeasaaressa ja Fallkullassa.
Leiriviikot järjestetään:
1.
6.6. - 10.6. kello 10-16
2.
13.6. - 17.6. kello 10-16
Ohjelma molemmilla leiriviikoilla on sama
ja leirille mahtuu 12 lasta. Leiriviikko maksaa 20
euroa, johon sisältyvät matkat, pääsymaksut sekä
ratamaksut. Huom! Omat juomat sekä eväät mukaan. Halutessasi, voit ottaa mukaan pienen summan rahaa.

Viikko-ohjelma:

Jalkapallotoimintaa

teläinen nuorisotyöyksikkö järjestää
taas tänä kesänä Ruoholahden nuorisotalolla perinteistä, avointa jalkapallotoimintaa 9-17-vuotiaille fudiksesta
kiinnostuneille nuorille. Ohjelmasta
löytyy turnauksia, erilaisia jalkapalloon liittyviä
pelejä sekä ”Nuatacup 2016”.
Avajaisissa 6.6. on luvassa pelaamisen lomassa musiikkia sekä pientä purtavaa.
Päivittäiset peliajat:
9-12-vuotiaille kello 13-15
13-17-vuotiaille kello 15-17
• maanantaisin luvassa pelien lisäksi erilaisia
jalkapalloon liittyviä pelejä esim. tutkapallo,
fudis aiheisia tietokilpailuja
• tiistaisin lämmittelyjen jälkeen harjoituksia ja

Maaliskuun tapahtumia:

pelaamista n. 30 minuuttia kerrallaan, lisäksi
rankkarikisa, world cup sekä muita pienpelejä
• keskiviikoisin on luvassa pieniä matseja sekä
pikaturnauksia
• torstaisin pelataan ja suoritetaan erilaisia
harjoitteita n. 30 minuuttia kerrallaan, lisätoimintaa tuo mukanaan jalkapallotennis
• perjantaisin jalkapalloturnaus Ruohiksen
porukoiden kesken
Katso mitä kaikkea muuta kivaa voit tehdä kesäisessä Helsingissä loman aikana harrastushaku.
fi-sivuilta.

- maanantaisin matkaamme Fallkullan
kotieläintilalle
- tiistaisin koemme huikeita elämyksiä Kallahden
seikkailutalon lähiympäristössä (vaaditaan
pientä uimataitoa)
- keskiviikkona tutustutaan Korkeasaaren
eläinmaailmaan
- torstaina suuntaamme kiipeilykeskus
KORKEEN kiipeilyradalle
- perjantaina vietämme leppoista aikaa picnikillä
Suomenlinnassa pelaillen ja leikkien

Summerjam KesäRuohis 20.-23.6. tarjoaa kävijöilleen pelailua, leikkejä ulkona ja sateen yllättäessä, leffoja, leivontaa, pelejä ja turnauksia sisätiloissa; lisäksi tällä viikolla:
• maanantaina ja tiistaina matkaamme Pihlajamäen nuorisopuistoon, jossa pääsemme
  kokeilemaan graffitin saloja. Matkamme alkaa
Ruohiksen nutalta kello 13, josta lähdemme
porukalla nuorisopuistoon. Nutalle palaamme
kello 17 mennessä. Jos oma matkakorttisi
unohtuu, niin nuorisotalo maksaa matkan
(säävaraus)
• keskiviikkona ja torstaina klo 14-16 on
mahdollisuus kokeilla erilaisia bändisoittimia
ohjaajan opastuksella Kaapelitehtaalla nutan
omassa bändihuoneessa. Ilmoittaudu Tuomakselle nuorisotalolla tai sähköpostilla
  tuomas.saari(at)hel.fi ja varaa aikasi harjoittelulle, sopii vasta-alkajille kuin myös jo
hiukan harjaantuneille soittajille.
Summerjam Ruohis viimeisellä viikolla 27.30.6. tarjoaa kävijöilleen yhdessä mukavaa pelailua sekä leikkejä ulkona ja sateen yllättäessä, leffoja, leivontaa, pelejä ja turnauksia sisätiloissa;
lisäksi tällä viikolla:
• maanantaina kokeilemme frisbee golfausta
• tiistaina retki Taivallahden golfradalle
  pelaamaan minigolfia - saavuthan nuorisotalolle kello 12, jonka jälkeen matkaamme
ratikalla ja kävellen pelipaikalle. Matkan maksaa
nuorisotalo, jos oma matkalippusi unohtuu,
pääsymaksu 3€ on omakustanteinen. Voit
ottaa mukaasi pienen summan rahaa, jos
haluat ostaa esim. jäätelöä minigolfradalla.
Ilmoittaudu mukaan retkelle joko suoraan
nuorisotalolle tai sähköpostitse
  terttu.ylonen(at)hel.fi
keskiviikkona leivontaa sekä askartelua
torstaina vietämme kesänutan loppujuhlia
yhdessä grillaillen ja viimeisiä summerjamjuomia siemaillen sekä lopuksi kruunaamme
kesän vesisodalla...

Henkilökunnan puolesta
Tepa
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Malta
vielä hetki!
Uudistetun K-rauta Ruoholahden

AVAJAISET
4.–5.3.16

Myymälä pullollaan huipputarjouksia, erikoisesittelyjä ja
tapahtumia kuten arpajaisia, ilmapalloja ja kasvomaalausta lapsille.
Tervetuloa tutustumaan uudistettuun myymäläämme!

Keittiöt

!
UUTUUS

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

VARAA AINEN
KOHT
HENKILÖELUAIKASI s
PALV ta.fi/ajanvarau
au
AAN
w
w w.k-r
NNITELL TESI
U
U
S
N
II
IT
N
Ä TOIVE
YHDESSKEITTIÖ!

Keittiömyynti
Hanna Sieranta
040 456 4697

hanna.sieranta@k-rauta.fi

Tervetuloa edullisille ostoksille!

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Osta rakentamisen
ja remontoinnin tuotteita 10 € enemmän
kuukaudessa. Jos kaikki ostavat, tuo se
vuodessa 10 000 uutta työpaikkaa
Suomeen. www.sinivalkoinenjalanjalki.fi

Itämerenkatu 21, Helsinki • www.k-rauta.fi/ruoholahti • Puh. 010 2491 000
Avoinna: ma–pe 8–21, la 9–18, su 12–18

BURGER KING® Ruoholahti
Avoinna ma–pe 10.00–22.00, la–su 10.00–22.00
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Ruoholahden
kappelin kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Yhteisvastuun aika

T

elevisiossa pyöri joku aika sitten mainos, jossa pienet afrikkalaispojat kertoivat, että he haluaisivat saada kummivanhemman.
Lapset kertoivat millaisen kummin he haluaisivat ja mainoksen
lopussa suuri joukko lapsia huusi: Tulisitko kummiksi? Mainos oli osa erään maailman suurimmista avustusjärjestöistä World Visionin kampanjaa, jolla pyrittiin auttamaan kehitysmaissa eläviä
lapsia opiskelemaan ja elämään turvattua normaalielämää.
Minullakin oli vuosia sitten kummipoika Kolumbiasta. Hänen nimensä oli Christian. Hän kirjoitti kirjeitä säännöllisesti elämästään, joka oli
vaikeaa. Hänet oli löydetty kadulta. Hänen isänsä oli kuollut huumeisiin ja äidillä oli paljon lapsia, joten hän oli joutunut luopumaan Christianista, koska ei pystynyt elättämään koko perhettään.
Niinpä Christian eleli vuosia kaduilla ja yritti löytää ruokansa rikkaampien ihmisten roskalaatikoista. Monenlaiset vaarat olivat tietysti uhkaamassa hänen elämäänsä, mutta vaarat unohtuivat,
kun hän huumasi itsensä haistelemalla liimaa. Tämä katulapsi oli kuitenkin löydetty ja pelastettu
kadulta, koska eräät hyväsydämiset ihmiset perustivat paikkakunnalle kodin katulapsille.
Niillä avustuksilla, joita itsekin säännöllisesti
lähetin Kolumbiaan Suomessa toimivan Kansainvälisen katulastenapu ry:n kautta, Christian pystyi
aloittamaan koulunkäynnin ja jatkamaan sitä niin
kauan, että hän valmistui ammattiinsa. Viimeisessä kirjeessään hän lähetti mukana videokasetin,
joka oli hyvin liikuttava. Siinä oli paljon kiitollisia terveisiä häneltä, Katulapsikodilta ja hänen
sukulaisiltaan, joita oli löytynyt sitä mukaa kun
koulunkäynti oli edistynyt.
Helmikuun alussa alkoi jälleen Yhteisvastuukeräys. kun presidentti Sauli Niinistö avasi sen
televisiopuheellaan. Yhteisvastuukeräys on vanha
hyväntekeväisyysmuoto. Se aloitettiin jo vuonna 1950, ja vaikka alkuvuosina kerättiin avustuksia vain tänne sodanjälkeiseen koti-Suomeen, niin
viime vuosina on osa avustuksista mennyt myös
ulkomaille.
Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen kohteena ovat ugandalaiset nuoret ja Kongon pakolaiset
ja kotimaisena kohteena on Suomen partiolaisten
nuorten syrjäytymisen ehkäisyä koskeva han-

Valo ja varjo

T

ammikuussa järjestettiin Ruoholahden alueen päiväkodeissa taidepolkutapahtuma. Toista kertaa
järjestettävään tapahtumaan osallistui myös Lauttasaaren, Kampinmalmin ja Töölön alueen päiväkoteja. Tänä vuonna tapahtumaan osallistuneita
päiväkoteja oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin
viime vuonna. Tapahtuma pohjautui päiväkoti
Mainingin lastentarhanopettajan Maarit Haverisen kirjoittamaan Valon ja Varjon reppuselkä –tarinaan, jossa viime vuodesta tutut hahmot seikkailivat Helsingissä uusissa paikoissa.
Päiväkodeissa oli mm. toiminnallisia vuodenaikaikkunoita: myyrä pomppasi esiin nappia painaessa. Kädentaidot, tanssillinen ilmaisu, vanhempien kanssa yhdessä rakennettu jäälinna ja
maja tarinoille sekä luonnon tuominen sisälle
ovat esimerkkejä upeasta työstä, jota päiväkodeissa
tapahtumapäivänä tehtiin. Oman tapahtuman jälkeen
päiväkodit vierailivat toistensa luona katsomassa,
mitä muualla oli tehty. Taidetapahtuma poiki yhteistyötä eri päiväkotien kesken.
Päiväkoti Mainingissa lapset valmistivat tarinasta teatteriesityksen ja he saivat valita, mitä
osaa esityksestä rakensivat. Työryhmä kertoo kokemuksistaan:
”Me saatiin ite päättää. Mä olin teatterisanavarasto. Päiväkodin nuorimmat teki musiikin ja
soitti erilaisia musiikkeja. Ekalla kertaa esitettiin
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ke. Silloin kun olemme antamassa jotakin, emme koskaan tiedä, miten paljon hyvää se voi aiheuttaa. Jos pelastat yhden ihmisen, pelastat koko
maailman, sanotaan juutalaisessa Talmudissa.
Paastonaikaan liittyy juuri se, että osaisimme
luopua jostakin lähimmäisemme hyväksi. Seurakunnan eri työmuodot, ennen kaikkea sunnuntain
messu, perustuvat siihen, että Jeesus antoi henkensä meidän hyväksemme. Siksi meidän tulee
antaa itsestämme niille, joilla ei ole samoja elämisen mahdollisuuksia.
Paastonaika johtaa meidät Marian päivän
kautta Palmusunnuntaihin 20.3. , jolloin Ruoholahden kappelissa on klo 12 Kansainvälinen messu erikielisine osineen. Kappelikahvilassa on tiistaisin klo 14-16 ohjelmallista kahvittelua. 1.3.
vieraana on runoilija-päätoimittaja Anna-Mari
Kaskinen ja Naistenpäivänä 8.3. ohjelmasta vastaa Alexandra Arelt ja Lokki-kuoro. Pastori Ilkka Rytilahti jatkaa terapeuttista sarjaansa ja puhuu Hylättyjen etsijästä lauantaina 5.3. klo 18.
Joka toinen lauantai kappelilla kokoontuu yhteis- ja yksinhuoltajille tarkoitettu kokoontuminen, jonka nimi on Lauantaiolkkari ja se on klo
10-12. Diakoni Pinja Niemeltä voi kysyä tarkempaa tietoa, puh. 09 2340 6202. Varhaisnuorten tilaisuuksista voi kysellä nuorisonohjaaja Susan
Louhemalta, p. 09 2340 6225 ja päiväkerhoista
Maarit Mustakalliolta, puh. 09 2340 6116.
Kaikesta muusta Ruoholahden kappeliin liittyvästä saa tietoa kappelikappalaiselta eli allekirjoittaneelta.

Keväinen tervehdys
Ruoholahden leikkipuistosta!

H

elmikuussa säät ovat vaihdelleet lumisateesta jäähän ja loskaan, silti meillä puistossa on
ollut hauskempaa kuin koskaan!
Helmikuun aikana puistossa on pidetty erilaisia vauvatuokioita, on vietetty lelupäiviä ja kaveriviikkoa sekä on ollut talvilomaviikon aikaan säpinäviikko koululaisille ja

ipanakimara pienemmille. Lomaviikon aikana oli
puistossa muun muassa erilaisia retkiä, sirkustelua sekä ilo liikkua - tuokio.
Samoin on tietenkin pidetty helmikuussa joka vuotinen Talvirieha. Kiitos vielä kaikille asiakkaille ja mukana järjestämässä olleille ihanasta
tapahtumasta - ensi vuonna sitten uudelleen! Toivottavasti silloin aurinko hellii meitä ja luntakin
olisi maassa jään sijaan.

Tulevia tapahtumia leikkipuiston sisätiloissa:
• Maanantaina 29.2. Vauvanruokakurssi klo 10.00-13.00, järjestäjänä Uudenmaan Martat.
RYHMÄ TÄYNNÄ
• Keskiviikkona 2.3. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
• Perjantaina 4.3. Ilo liikkua- tuokio salissa klo 11.15-11.45(2.kerta). Viimeinen kerta 11.3.
Mukaan mahtuu 7 vanhempi-lapsiparia.
• Maanantaina 7.3. vauvahieronta klo 10.00-11.00. Toinen kerta 14.3. RYHMÄ TÄYNNÄ
• Maanantaina 7.3. klo 10.30- 11.00 päiväkoti Lastentalon johtaja Seppo Rantanen kertomassa
päivähoidosta.
• Keskiviikkona 9.3. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
• Perjantaina 11.3. Naistenpäivän kunniaksi kahvit tarjolla klo 10.30-11.30.
• Maanantaina 14.3. Imetyksen tuki Ry:n imetystukiryhmä klo 10.00 -11.30.
• Keskiviikkona 16.3. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
• Perjantaina 18.3. pääsiäisvitsojen tekoa ja pääsiäisnoidan etsintä klo 10.30-11.15.
• Keskiviikkona 23.3. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00.
• Perjantaina 25.3. Pitkäperjantai, puisto on kiinni. Hyvää pääsiäistä!

Iltapäivätoiminnan haku on meneillään. Yleinen hakuaika on 27.1.-29.4. Ilmoittautumislomakkeen leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi hakea
leikkipuistosta tai Internetistä osoitteesta http://
www.hel.fi/www/Helsinki/fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/iltapaivatoiminta/iptoiminta-leikkipuistoissa/.
Osallistuminen toimintaan on maksutonta. Välipalan kuukausimaksu on tällä hetkellä 36,10 €.

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

Seppo S. Kosonen
09 2340 6166

Valo ja varjo ja Harmaa ja juuret. Me harjoteltiin
sitä esitystä. Tuntui hauskalta. Se oli tosi huono
tekeminen. Parempi olis ollu olla tekniikassa, niin
ei olis tarttenu lopussa ku kumartaa. Näytteleminen oli aika raskasta, piti liikkua sinne tänne. Se
oli vähän tylsä ku ei ensin tienny ollenkaan sitä rantajuttua, ku sitä ei ollu niissä harjotuksissa.
Ei ollu aina samoja ohjeita. Eikä putkia. Aika tylsää. Kivaa. Liian tylsää, kun piti vähän aikaa kattoo sitä esitystä ja sitten mennä oottaa. Me käytiin eri päiväkodeissa ja ainakin kävi se Maria. Ja
käytiin me Saukossa ja ne kävi täällä. Käytiin katsomassa Valo ja varjo -esitystä. Syötiin keksejä
ja juotiin mehua. Oli näyttely, askarreltiin hyrriä.
Tuli Saukko ja Maria kattoo meijän Valo ja Varjo
-esitystä leffana. Taidetapahtuma oli kiva. Valo ja
Varjo näytteli jutuissa. Näyttelijät teki sen. Lopussa ne kumarsivat.”
Projektin aikana opittiin teatterin tekemisestä,
opittiin kunnioittamaan toista ja iloitsemaan onnistumisista ja yrittämään uudelleen. Taidepolku –
projektin aikana katsottiin hetken maailmaa teatterisilmin.
”Harmaa saattoi kulkea heidän mukanaan, välillä repussa, välillä välissä. Mutta he tiesivät ettei heidän tarvitse pelätä sitä eikä se peittäisi heitä kokonaan.”
Jutun tekivät
Päiväkoti Mainingin Norpat ja Hylkeet
sihteerinä Maarit Haverinen

Teatteriesityksessä käytössä olleen tintamareskin hahmot suunnitteli yksi lavastajista ja
kuvan on ottanut Hilla Kilappa 1 v, joka on yksi esityksen säveltäjistä ja soittajista.
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Lisätietoja Ruoholahden Method Putkisto -tunneista:
Mirja Heinonen, Method Putkisto –ohjaaja
www.prokeho.fi / mirja.heinonen@prokeho.fi / 045-209 4049

Avoimet ovet

12.3.2016 klo 10 - 16

Uusi viihtyisä
tila osoitteessa
Itämerenkatu 3

Tutustumistunnit:
Method Putkisto Syvävenyttely klo 11.00 – 12.15
Method Putkisto Pilates

klo 13.00 – 14.00

Method Putkisto 3D
Luonnollinen Kasvoklinikka

klo 15.00 – 16.00

Tervetuloa
tutustumaan!

Tutustumishinta 10 €/ tunti.

Ilmoittautudu:
mirja.heinonen@prokeho.fi / 045-209 4049

Method Putkisto – kehonhuoltoa ja kehonhallintaa

www.prokeho.fi

DIACOR RUOHOLAHTI
LÄHELLÄSI
Asiantuntevaa hoitoa isoille ja pienille, koko
perheen lääkäriasemallamme hyvinvointia
riittää kaikenikäisille.
DIACOR RUOHOLAHTI

Olemme avoinna

Porkkalankatu 22 A

ma–to klo 7.30–20.00 ja

00180 Helsinki

pe klo 7.30–18.00.

toistaiseksi

VARAA AIKA DIACOR.FI TAI 09 7750 800
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Minna Oinaala Sitosta ja Sami Saarinen Pohjola Rakennuksesta ovat katselmuskäynnillä Atriumpihan rakennustyömaalla.

Jani Lammian koko työpäivä kuluu maan alla Jätk

Työmaa Jätkäsaaressa ty
Asuintalot, hotellit ja kadut Jätkäsaaressa rakentuvat koko ajan. Katujen ja
rakennusten alla piilee toinen maailma, maanalainen rakennustyömaa,
Jätkäsaaren luola.
Teksti: Tiina Torppa
Valokuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt
Koira-aitauksen havainnekuva: Hgin kaupunki / Tuomas Kärkkäinen

M

”Työni jälki on kuin poliisilla: kaikki on hyvin, kun puhelin ei soi”, sanoo Jätkäsaaren logistiikasta
vastaava Sito Rakennuttajat Oy:n projektipäällikkö Jussi Pesonen.

8

onta työmaata pyörii maan
päällä ja yksi valtava Jätkäsaaren kalliotila, luola
maan alla. Ne kaikki työmaat ovat rakennusalan ammattilaisten työpaikkoja.
Projektipäällikkö Jussi Pesonen on mukana
monessa. Hänen työnantajansa Sito Rakennuttajat
Oy vastaa logistiikkaoperaattorina koko Jätkäsaaresta.
”Työni tavoitteena on, että kaikki sujuu. Se
on sitä, että työmaat pyörivät ja asukkaat pysyvät
tyytyväisinä”, Pesonen sanoo.
Sito Rakennuttajat Oy:llä on pieni toimisto
Jätkäsaaren Huutokonttorilla. Siellä, lähellä työmaita, työskentelee päivittäin Siton valvoja Minna Oinaala.
”Logistiikkaoperaattori on risteyspaikka melkein kaikelle: aikatauluille, tekemiselle ja eri urakoitsijoille”, Oinaala sanoo.
Jätkäsaaressa rakentavia yrityksiä on kymmenittäin. Pesonen näyttää rakennustyömaata kartalla: ”Pelkästään tällä yhdellä työmaalla työskentelee 150 ihmistä.”
Pesosen omia yhteyshenkilöitä ovat pääasiassa urakoitsijat ja työmaiden toimihenkilöt.
Logistiikkaoperaattorien työ sisältää katukohtaisia palavereja ja monenlaista muuta yhteydenpitoa urakoitsijoiden ja muiden eri osapuolten välillä.
Jätkäsaaressa tapahtuu niin paljon ja samaan
aikaan. Rakennusliikkeet tekevät kymmeniä kerrostaloja, Stara ja Kalliorakennus-yhtiöt rakentavat katuja ja luolaa. Lisäksi paikka on elävää kantakaupunkia asukkaineen.
”Vaikka kaikki suunnitellaan kuinka hyvin,
yllättäviä tilanteita voi aina tulla”, Oinaala sanoo.
Jätkäsaaressa toimii vilkas Länsisatama, kymmeniä yrityksiä ja monessa kerrostalossa jo asutaan. Asukkaita tulee koko ajan lisää. Tänä vuonna Jätkäsaareen valmistuu noin 700 asuntoa.
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”Tiedotus on tärkeää”
”Nykyaikaisella rakennustyömaalla tiedotus on
tärkeää eikä pelkästään rakentajien välinen, vaan
niin asukkaat kuin kiinteistötkin on pidettävä ajan
tasalla. Esimerkiksi räjäytystyömaasta pitää kertoa hyvissä ajoin”, logistiikkaoperaattoria edustava projektipäällikkö Pesonen sanoo.
Hän pitää yhteyttä kaupungin suuntaan, kaikkiin urakoitsijoihin, alueella toimiviin yrityksiin
ja yhteisöihin sekä asukkaisiin. Kaupungin kautta tulee asukkaiden kysymyksiä, ja Pesonen hakee
niihin vastauksia muiden muassa urakoitsijoilta.
Logistiikkaoperaattori pyrkii myös eläytymään Jätkäsaaressa jo asuvan elämään. Pesonen
kuljettaa kättään kartalla: ”Koti on tässä, asukas
kulkee metroasemalle ja lähikauppaan, kenties
koirapuistoon. Kulkureitit ovat tärkeitä.”
Ihmisten kulkureittien ohella projektipäällikön yksi tehtävä on saada rakennustarvikkeiden
kuljetukset sujumaan. Osa kuljetuksista vaatii väliaikaisia järjestelyjä. Joka arkipäivä Jätkäsaareen
ajetaan kuormia muualta Suomesta. Tyypillinen
kuljetettava on elementtikuorma, joka painaa yli
40 tonnia yhdistelmänä ja toisinaan kuljetus vaatii erikseen suunnitellut reitit.
”Autonkuljettajat ovat lisäksi eräs tärkeä ammattiryhmä”, Pesonen sanoo.

Mustien aitojen maailma
Mustaksi maalattu aita on Jätkäsaaren rakennus
ajan tunnusmerkki. Musta aita suojaa työmaata. Aidan takana ahertavat ammattilaiset. On putkimiehiä,
kirvesmiehiä, betoniraudoittajia, säh
kömiehiä, elementtiasentajia ja muita ammattilaisia.
Kaikki Jätkäsaaressa eivät aina työskentele aidan suojissa: nosturinkuljettajat istuvat korkeuksissaan. Helmikuussa 2016 nostureita on 21.
Yhden mustan aidan takana Länsisatamankatu 28:n kohdalla on Pohjola Rakennus Oy:n työ-
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Vanerista leikataan suojaa työmaalle. Jätkäsaaressa tuuli repii muovisuojat, joten rakenteet tarvitsevat
rakennusvaiheessa järeämpää suojaa.

käsaaren luolan uumenissa.

yöpaikkana
maa. Siihen nousee seitsemänkerroksinen kerrostalo, Asunto Oy Atriumpiha.
Pohjola Rakennus Oy:n tuotantopäällikkö Sami Saarinen arvostaa sitä, että Helsingin kaupunki on panostanut Jätkäsaaren logistiikkaan.
”Meidän rakentajien on niin paljon helpompaa toimia, kun mukana on logistiikkaoperaattori”, Saarinen sanoo.
Vesi, viemäri, kaukolämpö ja sähkö. Kaikkiin
niihin pitää jokaisen rakennettavan kiinteistön
päästä liittymään, ja niiden kaikkien lähteet sijaitsevat keskellä katua, kadun alla.
”Rakennustyömaalla on omat tarpeensa ja se
tarkoittaa, että katu pitää jopa avata ja samaa katua pitkin kulkee koko satamaliikenne. Onkin todella tärkeää, että kaikki on saatu sujumaan”, Saarinen sanoo.
Tuotantopäällikkö Saarinen käy itse työmaalla
viikoittain. Välillä hän käy työmaalla katselmuskäynnillä muiden muassa Siton Oinaalan kanssa.
He pukevat päälleen suojaliivit ja kypärät ennen
kuin astuvat mustan aidan toiselle puolelle, työmaalle.
Oinaala tekee joka viikko Jätkäsaaresta viikkoraportin ja kirjaa sinne tietoja niin katselmuskäynneiltä kuin muistakin viikon tapahtumista.
”Koko ajan tapahtuu jotakin ja juuri se on
kiinnostavaa”, Oinaala sanoo.

Rankat sääolot
Tuulee kovaa. Taivaalta sataa viistosti räntää. Sää
kuin sää, rakentajat aloittavat työpäivänsä aamuvarhain.
Jätkäsaaren merelliset olosuhteet eivät ole
rankkoja vain ihmisille, vaan keskeneräiset rakennuksetkin kaipaavat erityistä suojaa. Jo tehtyjen
rakenteiden suojaus muovilla on normi, mutta Jätkäsaaressa tukeva muovikaan ei aina riitä.
”Työmaapäällikkö Antti Ruponen on keksinyt suojata paikkoja vanerilla”, Saarinen näyttää
rakenteilla olevan asuintalon vanerilla peitettyä
aukkoa seinässä.
Siton Oinaala katselee tyytyväisenä Atriumpihan työmaan järjestystä. Mustan työmaa-aidan takana putket ja muut rakennustarvikkeet on sidottu
kiinni. Muutoin tuuli riepottelisi rakennustarvikkeita pitkin poikin. Vuoden 2016 rankin säävaihe
on onneksi ohi.
”Selvisimme hengissä 20 asteen pakkasista”,
Saarinen sanoo.
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Atriumpihan rakentaminen alkoi lokakuussa
2015. Kerrostalo valmistuu keväällä 2017 ja sen
jälkeen asukkaat muuttavat 68:aan asuntoon.

Luolassa on oma viidakkonsa
Malagankadun ja Välimerenkadun risteys Jätkä
saaressa. Jani Lammia kulkee samassa kohdassa,
mutta syvällä maan alla, Jätkäsaaren maanalaisessa luolassa. Arikoli Oy:n palveluksessa työskentelevä Lammia vastaa luolan rakennus- ja logistiikkapalveluista. Hän nimittää luolaa viidakoksi.
Tilassa onkin kosteaa. Läpi vuoden lämpötila pysyy kymmenisen asteen tienoilla. Viidakon tavoin
luolassa jotakin alati kasvaa ja muuttuu, rakentuu
uutta.
Luolaan rakennetaan 39 000 neliömetriä.
Maan alle tulee 890 parkkipaikkaa ja väestösuoja 9000 hengelle. Lisäksi luola sisältää tiloja Helsingin kaupungin Staralle, joka huoltaa katuja ja
puistoja maan päällä. Jätkäsaaren Pysäköinti Oy
nimesi koko tilan Rokkiparkiksi.
Itse parkkipaikat on rakennettu asuintalojen
alle, ja asukkaat voivat ajaa suoraan parkkihallista hissillä kotiovelleen. Luola valmistuu syksyllä
2016. Siihen asti tila on Lammian, monen muun
rakennusalan ammattilaisen ja yrityksen työmaa.
Työntekijät puhuvat suomen lisäksi ainakin viroa,
venäjää, bulgariaa ja puolaa.
Moni työntekijä pysäyttää Lammian, sillä hänen kauttaan kulkee lukuisia työmaan asioita. Hän
toimii myös työsuojelupäällikkönä ja vastaa rakennustyömaan siisteydestä.
”Muilla on varsinainen tehtävä ja minun tehtäväni on täydentää sitä kaikkea”, hän kuvailee
työtään.
Edellisessä elämässä Lammia oli lumilautailija. Nyt työmaalle ei lumi sada eikä päivä paista.
”Maanalainen tila on haastavinta, mitä rakennustyömaalla voi olla”, hän sanoo.
Maan alla ei voi käyttää nostureita, sillä nostokorkeus loppuu kesken. Kaikkein vaativinta
työtä on paine- ja kaasuseinien laittaminen paikoilleen. Seinäelementti voi painaa neljä tonnia ja
hitsattava ovi tuhat kiloa.
”Lähes kaikki muu maan alla on perusbetonirakentamista”, Lammia sanoo.
Jätkäsaaressa maan alla on yksi luola ja siihen mahtuu kymmenkunta kuilua. Sisäänkäynti
luolaan kulkee nyt ja vastedes Välimerenkadulta,
Selkämerenpuiston kohdalta.

Länsilinkin koirapuistoa kohennetaan kevään aikana.

Länsilinkin koirapuisto kohenee
Länsilinkin koirapuisto uudistuu keväällä 2016. Tuleva koirapuisto
perustuu paljolti koiraihmisten toiveisiin.

L

änsilinkin koirapuistoon on tulossa pylväsmetsikkö, jossa koirat voivat kiertää ja merkata erikorkuisia puutolppia. Lisäksi kaupunki rakentaa puistoon istutusalueen. Kivimuurin
ympäröimälle istutusalueelle tulee kolme kirsikkapuuta ja matalia pensaita. Koirapuiston
länsikulman aitaa kiertää köynnös.
”Koiraihmiset ovat toivoneet kasvillisuutta ja virikkeitä koirille”, projektinjohtaja,
maisema-arkkitehti Tomas Palmgren sanoo.
Samalla kun kaupunki kevätkuukausina 2016 uudistaa puistoa, aita korjataan ja maahan tulee uusi, pyöreäsärmäinen sora. Istumapenkkejä toki on jatkossakin.
Länsilinkin koirapuisto on jo olemassa, mutta kohentamalla paikasta saadaan entistä viihtyisämpi.
Koirapuisto on 700 neliömetrin kokoinen.
Länsilinkin koirapuisto sijaitsee Jätkäsaaressa, Ruoholahden vieressä, lähellä Baanan päätettä.

Sinustako Koirapuiston kummi?
Länsilinkin koirapuistoon toivotaan koirapuistokummeja. Kummeja voi olla yksi tai useampi. Kuka
tahansa puistoa käyttävistä koiraihmisistä sopii kummiksi. Puistokummitoiminta on vapaaehtoistyötä.
Puistokummi saa Starasta oman yhteyshenkilön, jolle hän voi ilmoittaa puiston tarpeista, kuten korjattavista penkeistä tai muusta.
Helsingin kaupungissa on 590 rekisteröityä puistokummia. Heistä neljä on koirapuistokummeja.
Jokaisen puistossa kävijän velvollisuus on aina korjata koiransa jätökset ja huolehtia siisteydestä.
Lisätietoja: Riitta Partanen, vapaaehtoistyön koordinaattori, 040 719 0824, puistokummit@hel.fi
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TARJOUKSET VOIMASSA KOKO
MAALISKUUN AJAN!

85,-

17,(20,50€)

(103,06 €) 504,15 €/kg

SB12 SUUVEDET 500 ml

PRIORIN EXTRA
180 kaps.
Kapselit ravitsevat hiusjuuria
sisältäpäin. Ainutlaatuinen
koostumus sisältää biotiinia,
joka edistää hiusten pysymistä
terveinä.

Suuveden ainutlaatuinen
ja patentoitu koostumus
takaa ensiluokkaisen
raikkaan hengityksen.
Tieteellisesti tutkittu
12 tunnin varma teho.

LIITY SINÄKIN
RUOHOLAHDEN
APTEEKIN AVAINASIAKKAAKSI,
SE KANNATTAA!

16,90
10,50

APTEEKKIPALVELUA
RUOHOLAHDESSA
20 VUOTTA!

(19,90 €) 120,71 €/kg

AUKIOLOAJAT
ma-pe 8.30 – 20.00
la 10.00 – 16.00

MINISUN VAHVA
MONIVITAMIINI 120 tabl.
Sisältää vahvan annoksen
erityisesti vastustuskykyä
vahvistavia vitamiineja.
Lisäksi tuotteessa on
ubikinoni Q10:tä
ja mustikkauutetta.

(13,50 €)

BEVITA EYE 0,4 % -TIPAT
20 x 0,5 ml
Hyaluronaattia sisältävät kosteuttavat
silmätipat kuivien silmien hoitoon.
Kosteuttaa silmiä pitkään ja tehokkaasti.

Kauppakeskuksen ulkotorilla
Itämerenkatu 21
puh. (09) 685 9410
www.ruoholahdenapteekki.fi

Hinnat voimassa ma-ke 29.2.-2.3.
Katso myös muut
tarjouksemme www.citymarket.fi

Lihamestariltamme

PANGASIUSFILE n. 1 kg

NAUDAN PAISTIJAUHELIHA

pakaste Vietnam

5

rasva <7% Suomi

10

pss

-39%
Etu K-plussakortilla

Atria kuoreton NAKKI 900 g ja
Uudistettu suomalainen

NAKKI 500 g
raj. 2 pkt/talous
ilman korttia
2,45 pkt
(2,72-4,90 kg)

10

1

49
pkt

(1,662,98 kg)

0

Skyr HAPATETTU
MAITOVALMISTE
170 g
Sinuhe
ROUHESÄMPYLÄ
8kpl/420 g

1

29
pss

(3,07 kg)

Naapurin
Atria LIHA-JA
MAALAISKANANPOJAN
BROILERPYÖRYKÄT
KIRJOLOHI
PAISTI maustettu tai
kokonaisena Suomi 360 g sekä
maustamaton
JAUHELIHAPIHVI 380 g

kg

3

0

99
kg

99
pkt

(2,61-2,75 kg)
raj. 2 pkt/talous

ps

99
prk
(5,82 kg)

1

Vaasan MAALAISVIIPALE
500g
pkt (2,78 kg)

39

RUOHOLAHDEN SANOMAT

3

99
pkt
(7,98 kg)

Oolannin mikrovalmis
PYTTIPANNU 300g pakaste

1

€ pss (3,33 kg)
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Harva tietää, että syksystä lähtien
Ruoholahdessa on toiminut Pohjoismaiden suurin vain osteopatiapalveluja tarjoava klinikka. Osteopatiakeskus Valo Hietalahdenrannassa
avattiin syyskuussa viime vuonna ja
siellä toimii kymmenen korkeakoulutettua alan ammattilaista.

N

ämä kymmenen osteopaattia
opiskelivat yhdessä ammattikorkeakoulussa ja viihtyivät keskenään niin hyvin, että päättivät yhdistää voimansa
ja perustaa yhteiseen yrityksen. Näin kertoi Laura Lee
Kamppila, joka otti toimittajan vastaan.
Kaikilla meillä on hieman erilainen tausta.
Joukossa on urheilijoita, tanssija, hieroja, opettaja ja muun muassa pilatesohjaaja. Kaikkia yhdistää suuri kiinnostus ihmiskehoa ja sen hoitamista
kohtaan. Koulutuksemme on ammattikorkeakoulutasoinen, tutkintomme on Valviran hyväksymä ja toimintamme uusissa tiloissamme täyttävät
aluehallintoviraston tarkat vaatimukset.

Osteopatia ei ole vaihtoehtohoito
Osteopatian perusti 1800-luvulla yhdysvaltalainen lääkäri Andrew Taylor Still peruslääketiedettä täydentäväksi hoitomuodoksi. Hän seurasi
lääkäri-isänsä työskentelyä ja jäi kaipaamaan hoitoihin kokonaisvaltaisempaa ja syvemmälle vaivojen syihin pureutuvaa hoitoa. Käytössä olevat
lääkkeet 1800-luvulla olivat kovin paljon nykyisiä huonompia ja Still pettyi niiden hoitavuuteen.
Hän uskoi ihmisen kehon olevan täydellinen järjestelmä, joka normaalisti toimii loistavasti. Kun
toimintaan tulee häiriöitä, keho pyrkii korjaamaan
niitä itse. Hoidon pitää pyrkiä selvittämään häiriön syy, ei vain korjaamaan sen oire ja sitten tukea
kehon omaa parantumisprosessia.

Salapoliisityötä
Osteopaatti haluaa mahdollisimman perusteellisesti kartoittaa asiakkaansa kokonaistilanteen. Ensikäynnillä selvitetään varsinaisen vaivan lisäksi myös taustaa, josta saattaa löytyä todellinen
syy kipuun. Tämä tehdään haastattelulomakkeen
ja keskustelun kautta. Selkäkivut, niska- ja har
tia
säryt, päänsärky, eri nivelten kiputilat ja
myös stressi ovat tyypillisiä oireita. Oireiden
poistamiseksi pyritään kaivautumaan asiak
kaan
tilanteeseen. Oireet voivat syntyä nukkumis
vai
keuksista, työolosuhteista tai jopa jostakin
aiemmin sattuneesta traumasta, joka oireilee vuo
sienkin päästä.

Hoito on manuaalista
Osteopaatti hoitaa käsin koskettamalla. Kiropraktikkojen tavoin hoito saattaa joskus olla manipulaatiota eli nopealla impulssilla tapahtuvaa
nikaman tai nivelen normaalin liikelaajuuden palauttamista. On huomattava, että manipulaatio on
vain osa osteopatiaa, jonka hoitokeinot ovat merkittävästi laajemmat. Osteopaatti pyrkii välttämään hoitaessaan kipua. Muita keinoja ovat muun
muassa pehmytkudoskäsittely, joka vastaa perin-

Kolme kymmenestä, osteopaatit Erja Syvänne (vas), Outi Salama ja Laura Lee Kamppila.

Pohjoismaiden suurin
teistä hierontaa sekä nivelten artikulaatio, jossa
toistuvalla liikkeellä pyritään lisäämään nivelten
liikelaajuuksia. Nivelhoidot tukevat lepo- ja muuta hoitoa ja saattavat joskus jopa korvata leikkaushoidon. Tekniikoita on useita ja jokainen osteopaatti erikoistuu hieman erilaiseen hoitorutiiniin.
Laura korostaa, että Valon kymmenen ammattilaisen joukosta löytyy varmasti juuri itselle sopiva osteopaatti.

Kokonaisvaltaisuus 		
tarkoittaa syyn etsimistä
Laura Lee Kamppila kertoo esimerkin oireiden ja
syyn yhteydestä. Asiakkaalla oli vuosia ollut selittämättömiä selkäkipuja, jotka eivät millään hoidolla helpottaneet. Osteopaatilla lähdettiin löytämään oireiden syytä.
Pitkän pohdiskelun jälkeen asiakas muisti
nuoruusvuosiltaan viattomalta tuntuneen ratsastusonnettomuuden. Hevosen selästä putoaminen

oli aiheuttanut pienen vamman lantion seudulle. Elimistö oli lähtenyt välittömästi kompensoimaan loukkaantunutta kohtaa ja lihasjännityksellä tukenut sitä. Monivuotinen lihasten jännitystila
aiheutti lopulta kroonisen selkäsäryn. Hoitamalla
lantio kuntoon saatiin oireetkin purettua ja kivut
hävisivät.
Näitä esimerkkejä on useita. Ihminen on itsekorjautuva elimistö, mutta joskus toilailumme aiheuttaa häiriöitä, joita kroppa ei itse saa hoidettua.
Silloin paras tapa päästä tuloksiin on auttaa ja tukea kehon pyrkimyksiä.
Osteopatia tutkii ongelman syntysyytä. Nykyään monet hoidot keskittyvät vain oireiden hoitoon. Hierojat rentouttavat kipeytyneitä lihaksia,
eli pyrkivät poistamaan oireen. Jännityksen syy
saattaa jäädä epäselväksi. Kiireisessä maailmassamme jopa lääkärit usein määräävät lääkkeitä
oireiden lieventämiseksi, mutta eivät ehdi tutkia
oireiston syntysyitä. Laura korostaa vielä, että vakavissa tapauksissa osteopaateilla toki on valmius

myös lähettää asiakas eteenpäin lääkäriin tai sairaalan ensiapuun silloin, kun tilanne sitä vaatii.

”Olemme aina auki”
Lauran vitsi on osaksi totta.
”Koska meitä on täällä monta, voimme järjestää hyvin joustavat aukioloajat”, hän sanoo.
”Keskuksemme on avoinna arkisin 8-20 ja
lauantaisin ja sunnuntaisin 10-18. Meille on myös
helppo löytää. Olemme Hietalahdenrannassa kalaravintolaa vastapäätä.”
”Tervetuloa kaikkine vaivoinenne”, kehottaa
Laura Lee Kamppila.
Osteopatiakeskus Valo
Hietalahdenranta 19
puh 010 505 5570
www.osteopatiakeskusvalo.fi
PS

Hei! Avaamme uuden parturikampaamon Jätkäsaareen 1.3!

KYSY JA KESKUSTELE
JÄTKÄSAAREN
RAKENTAMISESTA

Avajaistarjouksena maaliskuun
ajan väripaketti tai hiustenleikkaus
-20% normaalihinnoista.

Projektinjohtaja Outi Säntti on tavattavissa Jätkäsaaren
infokeskuksessa ja kirjastossa (Tyynenmerenkatu 1)
17.3. klo 17–18 ja 12.5. klo 17–18.

Tervetuloa tutustumaan!
Ajan saat varattua myös netistä.

Tuoreimmat kuulumiset löydät verkosta:
uuttahelsinkia.fi
Facebook.com/jatkasaari
”HYVÄ JÄTKÄ”

Tyynenmerenkatu 5, 00220 Helsinki
www.hairstudioinno.fi
Puh. 020 792 0220
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Bunkkeri luo nahkansa
Tulevaisuudessa Jätkäsaaren maamerkkinä kohoaa entistä näyttävämpi, 12-kerroksinen Bunkkeri, jossa
yhdistyvät monipuoliset liikuntatilat,
uimahalli ja noin 300 asuntoa. Tänä keväänä suunnitelmat harppaavat
askeleen lähemmäs toteutumista.

H

elsingin kaupunki etsi pitkään
uutta käyttötarkoitusta 1970-luvulla sataman varastoksi rakennetulle Bunkkerille. Satama
luopui rakennuksesta vuosituhannen vaihteessa, minkä jälkeen kaupunki suunnitteli ensin tilojen muuttamista koulu- tai kulttuuritiloiksi.
Lopullinen suunnitelma rakennuksen uudesta
käyttötarkoituksesta syntyi, kun Jätkäsaaren koulujen liikuntatilat kaavoitettiin vuonna 2009 sijoitettaviksi Bunkkeriin. Samaan aikaan tehtiin
suunnitelmia uimahallin rakentamisesta alueelle.
”Bunkkeri on voinut toimia näihin päiviin
saakka varastona, mutta ympäröivien kortteleiden valmistuessa se ei olisi enää logistisesti järkevää. Rakennuksen loistava sijaintikin puoltaa sitä, että tilat saadaan jätkäsaarelaisia palvelevaan
käyttöön”, toteaa Länsisataman kehittämisestä
vastaava projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin
kaupunginkansliasta.

Bunkkerille etsittiin ostaja
”Bunkkerin rakentamiseen ei ollut varattu mää
rärahoja kaupungin omassa investointiohjelmassa, joten parhaaksi ratkaisuksi muodostui hankkeen
toteuttaminen yksityisin varoin. Näin pystytään jouduttamaan liikuntatilojen valmistumista”, Säntti kertoo.
Käytännössä ratkaisu tarkoitti sitä, että kaupungin oli alettava etsiä Bunkkerille ostajaa, jo-

Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

ka olisi kiinnostunut toteuttamaan rakennukseen
liikuntatilat ja uimahallin, jotka kaupunki voisi vuokrata pitkäaikaisesti käyttöönsä. Kaupungin
tarvitsemien tilojen lisäksi Bunkkeriin olisi mahdollista rakentaa myös asuntoja. Keväällä 2015
järjestetyn toteutuskilpailun perusteella kaupunki pyysi tarjousta Bunkkerin toteuttamisesta SRV
Rakennus Oy:ltä.

Suunnitelmat alkavat hahmottua
Hieman alle puolet Bunkkerin noin 34 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeudesta on tarkoitus
varata uimahallia ja muita liikuntatiloja varten.
SRV:n laatimien suunnitelmien mukaan Bunkkerin kolme ylintä kerrosta puretaan ja niiden päälle rakennetaan kymmenen uutta kerrosta, joihin
tulee noin 300 asuntoa. Hankkeen toteuttaminen
edellyttää asemakaavamuutosta.
”Bunkkerin suunnitelmia on hiottu huolella,
jotta tilat varmasti vastaisivat käyttäjien odotuksia. Rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa, joten siihen on mahdollista tehdä mittaviakin muutoksia”, kertoo kiinteistöjen kehittämispäällikkö
Minna Aarnio kiinteistövirastosta.

Rakentamisen aikataulu selvillä
Mikäli hanke etenee suunnitellusti, uimahalli ja
liikuntatilat valmistuvat kesään 2019 mennessä.
Ensimmäiset asunnot valmistuisivat samoihin aikoihin.
”Asemakaavamuutoksen hyväksymisen ja rakennusluvan saamisen jälkeen rakentamaan on
mahdollista päästä aikaisintaan keväällä 2017. Tänä keväänä suunnitelmia ja SRV:n tarjousta käsitellään vielä kiinteistölautakunnassa sekä kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa”, Aarnio sanoo.
Kaupungin arvion mukaan monitoimitilojen
kävijämäärä olisi 400 000 käyntikertaa vuodessa
ja uimahallin 320 000 käyntikertaa vuodessa.

Tältä näyttää Bunkkeri ulkoa päin tulevaisuudessa.

Bunkkerin vaiheita
2015 - Helsingin kaupunki etsi toteutuskilpailulla Bunkkerille ostajaa.
2016 - Bunkkerin liikuntatilojen suunnitelmia käsiteltiin liikuntalautakunnassa helmikuussa.
Lautakunta puoltaa hanketta.
Kaava asetettiin uudelleen nähtäville helmikuussa. Lopullisesti asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Kiinteistölautakunta käsitteli hanketta 25.2.
Kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät, toteutetaanko hanke.
Asemakaavamuutos valmis syksyllä.
2017 - SRV aloittaa rakentamisen aikaisintaan keväällä.
2019 - Liikuntatilat valmistuvat kesään mennessä. Uimahalli ja ensimmäiset asunnot valmistuvat.
2020 - Bunkkeri valmistuu

Teksti: Tuuli Tammivuori

Skillz gym – taitoliikunnan harjoittelupaikka
Iiro Karjalainen valitsi nuorena suomalaisittain harvinaisen harrastuksen. Hän harjoitteli cheerleadingiä,
jolle amerikkalaiset elokuvat olivat
luoneet kliseisen käsityksen naisten
lajina. Cheerleading on itse asiassa
vaativa taitolaji, joka soveltuu
miehillekin mainiosti.
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000-luvun alussa Iiro Karjalainen katsoi nähneensä Suomessa kaiken sen, mitä lajissa oli tarjolla ja hän
suuntasi tiensä opintomatkalle Yhdysvaltoihin, lajin syntysijoille. Tältä
matkalta lähti kypsymään ajatus oman
harjoitushallin perustamisesta myös Suomessa.
Vuosien varrella Iiro tapasi amerikkalaisen cheerleading-harrastajan ja –ohjaajan Tomi-

ko Plummerin. Kymmenen vuoden harkinnan ja
suunnittelun jälkeen parivaljakko päätyi perustamaan yrityksensä Sport Skillz Oy:n ja avasivat samalla Salmisaaren Liikuntakeskukseen Skillz Gymin. Skill tarkoittaa englanniksi taitoa, zeta sanan
lopussa on selvästi Amerikan slangia.

Mukaan saavat tulla kaikki akrobatiasta kiinnostuneet, riippumatta lajista. Ryhmävalmennukseen
osallistuminen on edullista, edullisempaa kuin
kuntosaleissa yleensä. On myös mahdollista varata yksityisopetusta. Tärkeää on, että meillä asia
kas ei joudu sitoutumaan määräajaksi. Meillä tunnista maksetaan käytäessä, ei muuta”.
”Kadun mies tai nainen voi koska tahansa poiketa sisään ja tulla harjoittelemaan korkeatasoisiin tiloihimme. Suosituimpiin apuvälineisiin,
kuten trampoliineihin, ilmavolttirataan ja volttimonttuun saattaa olla aiempia varauksia, mutta
ennen tuloa kannattaa käydä nettisivuillamme tarkistamassa varaustilanne. Jos laite on vapaa, on se
käytettävissä saman tien”.

Akrobatiaa
Iiro puhuu paljon akrobatiasta liikuntasalinsa toimintaa kuvatessaan. Toimittajalle sana tuo mieleen sirkustemput, jongleerauksen ja trapetsitemput. Sana tarkoittaa kuitenkin paljon laajempaa.
Se on taituruutta; tasapainoilua, kehon hallintaa, notkeutta ja erilaisia temppuja. Eikä nyt juututa vain cheerleadingiin, joka siis on alun perin Amerikasta kotoisin olevaa peliurheilun
kannustajajoukon innostamista akrobaattisin tempuin musiikin säestämänä. Akrobatiaa ovat myös
telinevoimistelun liikkeet, varsinkin permannon
ja hyppyjen osalta. Sirkustemput ovat myös ak-

Käyttäjäkunta on monenlaista
Iiro Karjalainen
robatiaa, samoin monet muut lajit, jotka vaativat
notkeutta ja kehon hallintaa. Näiden taitojen harjoittelemista varten Skillz Gym on alun perin perustettu.

Tanssi on myös taitolaji
Uutena toimintona Skillz Gym on aloittanut yhteistyön tanssikoulujen ja –seurojen kanssa.
”Tanssin tultua mukaan kuvioihin olemme
laajentaneet tilojamme alkuvuodesta. Tilaa on nyt
noin 2000 neliötä. Tanssiharjoittelua varten meillä
on saleja, joita vuokraamme eri yhteisöjen käyttöön. Tanssikoulut tuovat tuntejaan meille omien
tilojen puuttuessa. Tämä toiminta on vasta alkamassa ja se pääsee täyteen vauhtiin loppukeväästä
ja ensi syyskauden alussa. Tanssiasiakkaillemme
emme tarjoa ohjelmasisältöä, vaan ainoastaan toimivat, nykyaikaiset ja edustavat tilat, joihin asiakas saa tuoda ryhmänsä omaa ohjelmaansa toteuttamaan. Tarjoamme myös uniikin mahdollisuuden
tulla tanssimaan omatoimisesti erittäin edulliseen
hintaan”.

Myös ohjattua toimintaa
Trampoliinit ja paljon turvallista treenitilaa.
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”Järjestämme ohjattuja tunteja akrobatian harjoittelijoille. Tunneillamme harjoitellaan kehon hallinnan perusasioista vaativampiin temppuihin.
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Tanssipuolen asiakkaat ovat etupäässä tanssikouluja ja tanssiharrastukseen liittyviä yhdistyksiä
ja seuroja, joilla ei ole oikeanlaisia tiloja toiminnalleen. Akrobatiatunneilla ja vapaaharjoittelussa
käy cheerleadereitä, sirkuskoululaisia, voimistelijoita ja muiden tavallistenkin urheilulajien, kuten
jalkapallon, harrastajia harjoittelemassa notkeutta
ja kehon hallintaa.
Paljon käy myös ihan tavallisia ihmisiä vailla
suuria tavoitteita. Nuoria ja vanhoja. Teinit käyvät
salilla pitämässä hauskaa, koululuokat etsimässä vaihtelua liikuntatunneille ja vanhemmat ihmiset verryttelemässä ja venyttelemässä lihaksiaan
ja testaamassa omaa notkeuttaan. Kaikki ovat tervetulleita.
”Meillä tilat ovat modernit, apuvälineet turvallisia ja tarvittaessa paikalla on aina ohjaaja. Sijaintimme Salmisaaren Liikuntakeskuksessa on
mainio varsinkin Ruoholahden Sanomien lukijoille, Iiro hymyilee. Ja onhan tässä talossa paljon
muutakin samalla matkalla koettavaa”.
Tervetuloa akrobatian maailmaan!
Skillz Gym
Energiakatu 3, 4. krs.
Salmisaaren Liikuntakeskus
puh 040 1525 955
www.skillzgym.fi
PS
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Päivitys
pysäköintiasioihin
Lehti on viime aikoina saanut useampia yhteydenottoja Ruoholahden ja
Jätkäsaaren pysäköintiin liittyen. On siksi ehkä paikallaan taas kerran
kuvata, minkälaisen filosofian mukaan pysäköinti on alueellamme toteutettu. Lehti kutsui kahvikupposelle Ruoholahden Pysäköinnin toimitusjohtajan Riitta Uotilan.

R

uoholahdessa on jo järjestetty
ja Jätkäsaaressa tullaan järjestämään pysäköinti pääperiaatteiltaan samanlaisella mallilla. Käytännön toteutus tulee
kuitenkin poikkeamaan toisistaan. Lähtökohta on, että asemakaavassa määrätään kaikille alueelle rakennettaville kiinteistöille tietty määrä velvoiteautopaikkoja.
Pääsääntönä on ollut, että yhtä asuntoa kohti on tehtävä 0,6 parkkipaikkaa. Näiden autopaikkojen rakennuskustannukset rasittavat uusien kiinteistöjen
kulurakennetta. Ruoholahdessa kiinteistöjen parkkipaikkoja hallinnoimaan perustettiin Ruoholahden
Pysäköinti Oy. Jätkäsaaressakin on jo perustettu vastaavasti Jätkäsaaren Pysäköinti Oy. Koska
sekä kiinteistöjen että parkkipaikkojen valmistuminen on vielä kesken on Jätkäsaaren yhtiö toistaiseksi vielä kaupungin yksin omistama ja hallinnoima.
Ruoholahden Pysäköinnin omistavat kaikki ne 34 kiinteistöyhtiötä, jotka ovat kaavan velvoittamina osallistuneet parkkipaikkojen rakentamiseen. Yhtiön toimintaa ohjaa osakasyhtiöiden
valitsema hallitus ja käytännön toimintaa hoitaa
hallituksen nimeämä toimitusjohtaja. Yhtiön on
toimittava omakustannusperiaatteen mukaan, eli
se ei saa tehdä voittoa.

Ruoholahdessa parkki-		
tilanne on suhteellisen hyvä
Riitta Uotila kertoo, että Ruoholahden Pysäköinnin osalta tilanne on tänään hyvä. Yhtiöllä on
hallinnoitavanaan lähes 800 ulkoparkkipaikkaa
katujen varsilla. Kaikkiin paikkoihin kuuluu sähkötolppa. Lisäksi yhtiön vastuulla on 370 sisähallipaikkaa neljässä pysäköintilaitoksessa. Yhtiön
ja omistajakiinteistöjen kannalta tilanne on sikäli positiivinen, että tarjolla olevasta kapasiteetista on vuokrattu lähes sata prosenttia. Ulkopaikoille on jonoa, hallipaikkoja on vapaana muutamia
yksittäisiä. Ruoholahden Pysäköinti on varannut
itselleen 90 autopaikan kiintiön Itämerenkadun
ja Porkkalankadun väliin jäävästä Ruohoparkki
Oy:stä. Tämäkin kiintiö on käytännössä kokonaan
vuokrattu.

Ruoholahti
Itämerenkatu 21
p. 09 6855 0800

Alueen asukkaille täysi käyttöaste on sikäli huono asia, että uusien parkkipaikkojen saamiseksi joutuu jonoon. Vaikka oma kiinteistöyhtiö
hyötyy taloudellisesti menestyvästä osakkuusyhtiöstään, voi asukkaiden hermoja koetella parkkipaikkojen saatavuuden rajallisuus. Riitta Uotila
vakuuttaa, että jonossa olevien autopaikkaa odottavien palvelemiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Tärkeää on, että esimerkiksi alueelta poismuuttava tai autostaan luopuva muistaisi ilmoittaa
pysäköintiyhtiölle paikkansa vapautumisesta. Tämä nopeuttaisi jonon etenemistä.

Muutokset vuokrasopimuksiin vain parkkiyhtiön kautta
Tässä yhteydessä Riitta haluaa korostaa, että autopaikasta luopuminen tapahtuu aina pysäköintiyhtiön kautta.
”Ilmoitus on tehty mahdollisimman helpoksi
nettisivujen avulla. Www.ruoholahdenpysakointi.fi –sivuilla voi hoitaa kaiken yhteydenpidon yhtiön kanssa, helposti ja yksinkertaisesti. Saahan
meille toki soittaakin”.
Riitta haluaa myös painottaa, että uuden parkkipaikan saa vain jonottamalla. On esiintynyt paljon erilaisia kikkoja, joilla pyritään edistämään
kaverin tai sukulaisen autopaikan saantia. Paikkoja vaihtamalla tai paikan luovuttamalla suoraan
tuttavalle ei voi sivuuttaa jonossa jo pitkiä aikoja
olleita. Se ei vain ole reilua.
Pysäköintiyhtiön vastuulle kuuluu myös kaikkien paikkojen ja niihin kuuluvien alueiden kunnossapito. Vuonna 2015 keskityttiin etenkin puus
ton kunnon kohentamiseen ja alueen valaistuksen
parantamiseen. Kymmenkunta puuta kaadettiin
ja tilalle istutettiin uudet puut. Alueella tehtiin lisäksi hoitoleikkaukset noin 250 puulle. Nämä toimenpiteet eivät lisää autopaikkakapasiteettiä,
mutta viihtyisyyttä ja turvallisuutta kyllä. Myös
valaistuksia uusittiin seuraavilla kujilla: Kasuunikuja, Loistokuja, Rusokkikuja, Santakuja ja
Messitytönkuja. Hortonomiset ja sähkötekniset
erikoistyöt tilattiin asiantuntijayhtiöiltä. Huoltoyhtiönä arjen asioissa toimii Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy.

Riitta Uotila ja Ruoholahdentorin parkkihalli.

Pysäköinnin valvonta 		
herättää vieläkin kysymyksiä

Jätkäsaareen tulossa
omat toteutukset

Koko alueen pysäköinninvalvonnasta vastaa kunnallinen pysäköinninvalvonta. Pääsääntönä on,
että autossa on pidettävä näkyvillä vuokrasopimuksen teon yhteydessä saatu tai myöhemmin
uudistettu pysäköintitunnus sen merkiksi, että paikasta on vuokrasopimus. Eräästä aikaisemmasta naurettavasta kokeilusta poiketen, tunnuksen
unohtamisen aiheuttama sakko, voidaan myöhemmin korjata, jos kyseessä on aito lapsus. Mikäli
joku kokee, että omalla paikalla toistuvasti ja häiritsevästi on vieras auto tai autoja, voi ottaa yhteyttä suoraan pysäköinninvalvontaan. Riitta Uotila sanoo, että kyllä heidänkin toimistonsa voi
asiassa auttaa.
”Soitto riittää. Ihan yksittäistapauksissa ei
kui
tenkaan kannata koko operaatiota masinoida
liikkeelle. Lappu vieraan ikkunaan voi jo riittää.
Minkäänlainen pyyhkimien vääntäminen tai muu
oma-aloitteisuus ei tietenkään ole sallittua”.

Jätkäsaaressa maan alle rakennettavaan Rokkiparkkiin tulee lähes 900 velvoiteautopaikkaa.
Monen kiinteistön pihakannen alle on myös rakennettu tai rakenteilla kiinteistön omia parkkipaikkoja. Koko tästä uudesta maailmasta on
aluerakentamisprojektin päällikkö Outi Säntti
luvannut selventävän kuvauksen lehden seuraavaan numeroon. Joka tapauksessa Jätkäsaaren Pysäköinti tulee tulevaisuudessa palvelemaan omistajayhtiöidensä osakkaita samoin perusperiaattein
kuin Ruoholahden vastaava yhtiökin.
Ruoholahden Pysäköinti Oy
puh 09 343 50500
www.ruoholahdenpysakointi.fi
PS

Silmälasit huippulinsseillä järkevään
hintaan. Astu sisään ja pyydä tarjous.

Aleksi
Aleksanterinkatu 50
p. 09 773 1303
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Ruoholahdessa tapahtuu
Helsingin Konservatorion tapahtumat
KS = konserttisali
KMS = kamarimusiikkisali

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Ma 7.3. klo 18.00 Musiikki-ilta. Konservatorion
oppilaiden ja opiskelijoiden esityksiä, KMS
Ti 8.3. klo 19.00 Naistenpäivän laulut. HannaLeena Haapamäen oppilaat, lk. 130
Ke 9.3. klo 19.00 Kamarimusiikkia. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ohj. op. Timo Saarilahti, KMS
To 10.3. klo 19.00 Laulumusiikki-ilta. Ritva
Laamasen oppilaat, lk. 130
Pe 11.3. klo 19.00 Liederkreisit 2. Helsingin
Kon
servatorion laulajien ja pianistien tulkintoja liedmusiikin klassikoista, ohj. op. Heikki Pellinen, KMS

Tervetuloa konservatorioon!

N

yt, kun Helsingin Konservatorio
valmistautuu jälleen uusien opiskelijoiden ja oppilaiden rekrytointiin, haluamme muistuttaa viimeaikaisten tutkimustulosten uutisista:
musiikki kehittää aivoja enemmän
kuin on aikaisemmin uskottu.
Musiikin harrastuneisuus näkyy myös lasten
koulumenestyksessä. Konservatorio tarjoaa musiikin
perusopetusta, johon sisältyvät musiikkileikkikoulu, soiton ryhmäopetus, soitinvalmennus, nuorten
laulukoulu, musiikin perustaso, musiikkiopistotaso, aikuisten (nuorten) opetus ja lisäopetus, tarjoaa innokkaille harrastajille mahdollisuuden tavoitteelliseen musiikinopiskeluun.
Konservatorion ammatillinen koulutus on
väylä muusikkouteen ja korkeakoulukelpoisuuteen.

Musiikin perusopetuksen pääsykokeet pidetään toukokuussa, mutta ilmoittautuminen kokeisiin alkaa 5.4. ja päättyy 2.5.2016. Konservatoriossa opetusta annetaan sekä vasta-alkajille että jo
musiikkia harrastaneille ja osaajille. Konservatorion verkkosivuilla www.konservatorio.fi voi tutustua hakuoppaaseen, josta löytyy tietoa sekä
erilaisista vaihtoehdoista että itse pääsykokeesta. Hakuoppaan voi myös noutaa vahtimestarilta
konservatoriosta.
Musiikkileikkikouluun ja soiton ryhmäopetukseen on vain ilmoittautuminen toukokuussa.
Ryhmät täyttyvät nopeasti, joten kannattaa olla
netin äärellä ilmoittautumisaikana 9.-15.5. Ilmoittautumislinkit avautuvat 9.5. klo 9. Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta eli syksystä kevääseen, ja tunnit alkavat elokuun puolen välin
jälkeen.

Su 13.3. klo 14.00 Konservatorion kitaristien
matinea, Hakasalmen huvila, Mannerheimintie
13b
Ma 14.3. klo 18.00 Pianoilta. Riitta Sipilän oppilaat, KMS
To 17.3. klo 18.00 Kahvikonsertti. Erilaisia musiikkiesityksiä aulakahvilassa
Pe 18.3. klo 19 Kevät keikkuen tulevi. Ritva
Laamasen oppilaat, KMS
Su 20.3. klo 15.00 Pääsiäistunnelmia taideaarteiden äärellä. Konservatorion laulajat pianisteineen, Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40.
Vapaa pääsy
Ma 21.3. klo 18.00 Viulut ja violat villeinä. Sari
Aallon oppilaat, KMS
Ke 23.3. klo 18.00 Sari Latosen oppilaat, KMS

Soitinesittely- ja kokeilupäivä
Jo perinteeksi muodostunut Visseli-soitinesittelypäivä järjestetään jälleen huhtikuussa, lauantaina
16.4. Ovet avataan klo 10, jolloin aulassa pienten
soittajien Valmennusorkesteri Valonsäde toivottaa vierailijat tervetulleiksi. Valonsäteen esityksen jälkeen alkavat opetusluokissa soitinesittelyt.
Esittelykierrokselle kannattaa ottaa aulasta mukaan luokka- ja soitinkartta, johon soittimien esittelijät antavat mukavan tarran muistoksi käynnistä.
Esittelyssä on puhaltimia, jousisoittimia, lyömäsoittimia, kanteleita, pianoja, kitaroita, harppuja, vanhan musiikin soittimia (sinkki, gamba,
cembalo…) jne. Opettajat assistentteineen toimivat esittelijöinä. Esittelykierroksen päätteeksi voi
piipahtaa aulan infopisteessä, jossa jaetaan pää-

Ruoholahden palveluhakemisto

Vaikuta kotikulmiesi
tulevaisuuteen
aluesuunnittelun
työpajoissa
Kaupunki tekee parhaillaan aluesuunnitelmaa
Kampinmalmin ja Töölön alueelle. Aluesuunnitelma koskee katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytilaa, ja
siihen kirjataan parantamistarpeet sekä laaditaan kiireellisyysjärjestys.
Osallistu työpajoihin ja vaikuta
asuinalueesi tulevaisuuteen!
Työpajojen ajankohdat:
• Töölö: Ti 1.3. klo 18, Korjaamon Kulmasali
(Töölönkatu 51 a-b)
• Lapinlahti, Ruoholahti ja Jätkäsaaren
pohjoisosa:
To 3.3. klo 18, Ruoholahden ala-asteen ruokasali (Santakatu 6).
• Yritykset ja palveluntarjoajat:
To 10.3. klo 8.30 – 10.00, Sokos Hotel
Vaakunan Kaarre-tila (Asema-aukio 2).
Aluesuunnitelman sisältöön ja tavoitteisiin voit
tutustua osoitteessa
www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat.

sykokeita, opiskelua ja ilmoittautumista koskevia
neuvoja ja ohjeita. Päivään sisältyy myös erilaisia
muita oheistapahtumia ja musiikkiesityksiä.
Tarkemmat tiedot päivitetään konservatorion
verkkosivuille www.konservatorio.fi.
Tervetuloa mukaan!

Tue oman alueesi yrittäjää!

Apteekit
Kauneushoitolat		
Pankkipalvelut
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
• Apteekki Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 685 9410
• Handelsbanken, Itämerenkatu 9
010 444 3770
Kauppakeskukset
• Carelia apteekki, Runeberginkatu 46
09 2358 5300
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000
• Kauppakeskus Liila, Martinsillantie 10, Suomenoja
www.liila.fi
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351
Parturit - kampaamot
• Jätkäsaaren apteekki, Tyynenmerenkatu 3
09 628 183
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
• Hairstudio Inno, Tyynenmerenkatu 5
020 792 0220
Arkkitehtitoimistot
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 694 5418
• Gullichsen Vormala Arkkitehdit, 		 • Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
Pysäköintipaikat					
Messitytönkatu 10
050 300 9980
Merimiehenkatu 36 D
010 328 3900
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
Kioskit
Asianajotoimistot
www.ruoholahdenpysakointi.fi
09 343 50500
050 363 7036
• Asianajotoimisto Ruoholahti Oy, 		 • R-kioski, Selkämerenkatu 7
Rakennusliikkeet
Kodin sisustustavaratalot				
Tammasaarenkatu 3, PINTA-talo, 2.krs
010 219 4444
• SRV Asuntomyynti, asuntomyynti@srv.fi
020 145 5390
• Jysk Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 4257 9996
Autokoulut
Rautakaupat
Kodintekniikkaliikkeet				
• Teekkarien Autokoulu, Abrahaminkatu 13
09 659 771
• K-Rauta Ruoholahti, 		
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11
0600 55 24 24
Autonvuokrauspalvelut
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Konserttisalit
• EkoRent Oy
www.ekorent.fi
Ravintolat
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Elintarvikeliikkeet
• Burger King, Kauppakeskus Ruoholahti, ulkotori
Kukkakaupat		
• Alepa Ruoholahti, Ruoholahdenkatu 23
010 766 9940
• Faro Channelside Bar & Restaurant,		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
• K-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23
01503 82800
Kellosaarenranta 2
010 424 9830
Kulttuurikeskukset
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
09 7268 1210
• Mount Kailash, Tyynenmerenkatu 5
044 449 6050
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5,
020 734 5640
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
Kuntosalit
• S-market Ruoholahti, Itämerentori 2
010 766 1300
• Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
• Method Putkisto, Itämerenkatu 3
045 209 4049
Eläinhoitolat
• Ravintola Perho, Mechelininkatu 7
050 524 9678
• Motivus, Kauppakeskus 4. krs, Itämerenkatu 21
09 4153 3530
• Ravintola Viola, Radisson Blu Seaside Hotel,		
• Lemmikkihoito HenJa, Messitytönkatu 8A
0440 139 777
• Skillz Gym, Salmisaaren liikuntakeskus, 		
Ruoholahdenranta 3
020 1234 800
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
Energiakatu 3
040 152 5955
• Subway Ruoholahti, 		
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
09 586 5861
Lastentarhapalvelut					
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
Energiayhtiöt ja –neuvonta
Montessori yhteisö, Selkämerenkatu 10
044 295 5560
•
Theron
Catering,
Itämerentalo,
		
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
09 6171
Lastentarvikeliikkeet
Tammasaarenlaituri 3
020 787 9758
Hammaslääkärit
• Vaunu-Aitta, Itämerenkatu 9
09 679 065
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337
Lääkäriasemat					
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400
Diacor Ruoholahti, Porkkalankatu 22 A
09 7750 800
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
Terveystalo Ruoholahti, Itämerenkatu 5 		
030 6000
Huonekalumyymälät
Satamapalvelut
Oppilaitokset
Sohvapiste, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
045 641 7434
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
Isännöintitoimistot
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Tilitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		 • Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Optikkoliikkeet
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
• Stadin Isännöinti
050 565 9595
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Toimistotarvikeliikkeet
Kahvilat		
Osteopatiapalvelut
• Staples Finland Oy, Porkkalankatu 13
010 681 6300
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
• Osteopatiakeskus Valo, Hietalahdenranta 19
010 505 5570
Veneiden talvisäilytyspalvelut
Katsastusasemat		
• Hernesaaren katsastusasema, Hernematalankatu 3
09 680 1166
• Hanko Boat Yard, Telakkatie 5, Hanko
010 583 3760
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Tallberginkatu 1, Helsinki
Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Joogafestival Helsinki ja
Zen-Expo 27.-28.2.
Hair and Beauty 4.-5.3.
Taidemaalariliiton teosvälitys 12.-20.3.

Valssaamo

TEOS 2016 6.3. asti
Korutaideyhdistyksen teosmyynti
12.-20.3.

Puristamo

TEOS 2016 6.3. asti
Ornamon Teosmyyntinäyttely 12.-20.3.

Pannuhalli

Ranskan instituutti: Frankofonia 5.3.
Lääkiksen speksi 15.-26.3.

Zodiak 					
Hotelli- ja ravintolamuseo
– Uuden tanssin keskus
Palveluksessanne! (jatkuva)
Anna 6.3. asti
ANECKXANDER 9.-10.3.

Teatterimuseo

Improvisaatioteatteri 		
Stella Polaris
Kevään kurssit 12.3.-11.4.
Stella tekee dekkarin 18.3.-16.4.

Pia Sirén 26.2.-3.4.

Galleria Käytävä

Piparkakkupoika 19.3.-16.4.

Dmitri Zudov 4.-29.3.

Suomen valokuva-		
taiteen museo

Drawing Gallery D5

Pojat 27.3. asti
Poliittisen valokuvan festivaali 2016:
Kotimaa 30.4. asti

Ranskan instituutti

Vuoden 2015 Frankofonia maistuu -tapahtuman tunnelmaa.

Nro 2/2016

MUU Kaapeli

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Ranskankielisen maailman juhlaa

Maaliskuussa ympäri maailmaa järjestetään erilaisia ranskankielisyyteen eli frankofoniaan liittyviä tapahtumia. Kaapelitehtaalla
toimiva Ranskan instituutti tuo frankofonian
Suomeen järjestämällä jo perinteeksi muodostuneen Frankofonia-kuukauden, joten
maaliskuu täyttyy ranskankielisestä kulttuurista sekä Kaapelitehtaalla että muualla Helsingissä.
Kaapelitehtaan Galleria Käytävässä nähdään 4.-29.3. Dmitri Zudovin ranskalaisten
taidemaalareiden innoittama näyttely Inspiré
par le Louvre, jonka avajaisia vietetään 3.3.
klo 18.
Lauantaina 5.3. päästään maistelemaan
herkkuja aina Kanadasta Marokkoon, kun
Frankofonia maistuu -ruokatapahtuma rantautuu Kaapelitehtaan Pannuhalliin.
Musiikin ystäville on luvassa harvinaista herkkua 11.3., kun Musiikkitalossa kuullaan ranskalaisista huippumuusikoista koostuvan Travelling Quartet-jousikvartetin ja
harmonikkataiteilija Pascal Contet’n yhteiskonsertti Influences latines. Konsertti juhlii kahden tangokulttuurin – pariisilaisen ja

Unelmien kuteita 29.4. asti
Kun maailma ei riitä 8.1.2017 asti

argentiinalaisen – yhteistä historiaa, unohtamatta moderneja sovituksia. Luvassa on mukaansatempaavaa latinotunnelmaa ja taidokasta soittoa.
Ranskan instituutin maaliskuun elokuvailloissa Kaapelitehtaalla kunnioitetaan
ranskankielisen maailman elokuvantekijöitä.
Keskiviikkona 9.3. nähdään palkitun kanadalaisen ohjaajan Xavier Dolanin Laurence
Anyways (2012), ja 23.3. belgialaisen Savina Dellecourin Tous les chats sont gris
(2014) Belgian suurlähetystön kanssa yhteistyössä järjestettävässä näytöksessä.
Lisäksi elokuvateatteri Orion esittää yh
teistyössä Ranskan instituutin kanssa uuden
aallon suunnannäyttäjän Agnes Vardan elokuvien retrospektiivin, ja Ateneumissa hurmaavat toukokuuhun saakka ikonisen kuvanveistäjän Auguste Rodinin työt.
Tapaamisiin Frankofonia-tunnelmissa!

Päivi Karttunen ja Samuli Kilpeläinen
27.4. asti

EU-MAN gallery

To whom it may concern 21.3. asti

Stoa Mariapassio

Stoa mariapassio 13 vuotta 30.6. asti

Galleria Vaaga

Nita Virkki 6.3. asti
Artturi Nokelainen 8.-22.3.
Iltapiirustus 15.3.-3.4.

Kultti ry

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

Satulavastuksia ja taiteilijatapaamisia
Teatterimuseon helmikuussa avautunut lastennäyttely
siivittää mielikuvituksen
matkalle satumaailmoihin.
Helsingin Kaupunginteatterin
näyttämöltä tutut satulavastukset ihastuttavat ja houkuttelevat kokeilemaan. Aikuisille
museon kevätkausi tarjoaa
taiteilijatapaamisia näyttämöpukujen äärellä.
Teatterimuseon uudessa Kun maailma ei
riitä – satulavastuksia -näyttelyssä kävijät
pääsevät astumaan lavastaja Katariina Kirjavaisen satumaailmaan. Helsingin Kaupunginteatterin Onneli ja Anneli -esityksen lavastus vuodelta 2013 on tuotu museoon.
Kävijöillä on lupa kulkea lavastusrekonstruktiossa, kokeilla, leikkiä ja käyttää
esityksen rekvisiittaa. Muihin Kirjavaisen
luomiin satumaailmoihin voi matkustaa mielikuvituksen siivin tutkimalla kiehtovia pienoismalleja ja kuuntelemalla satuja kuulokkeista.
Historiallisten näytelmien ja oopperoiden pukuja esittelevä Unelmien kuteita on
nähtävillä huhtikuun loppuun asti. Talven ja
kevään aikana järjestetään taiteilijatapaamisten sarja, jossa vierailee pukujen suunnittelijoita tai niitä käyttäneitä näyttelijöitä.
Lauantaina 12.3. museossa vierailee näyttelijä Esko Salminen ja huhtikuun 2. päivä
tavataan pukusuunnittelija Kaija Räihä.
Taiteilijatapaamiset järjestetään 12.3.,
2.4. ja 23.4. klo 13–14.30. Niihin pääsee
näyttelylipulla tai Museokortilla eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

Kari Hakli, Teatterimuseon arkisto

Esko Salminen Georges Dantonina esityksessä Dantonin kuolema Turun Kaupunginteatterissa 1977. Mm. tästä esityksestä ja
puvusta kuullaan Esko Salmisen taiteilijatapaamisessa 12.3.

Museo on auki yleisölle:
ti-su klo 11−18, ke klo 11−20.
Liput:
6/8 euroa, myös Museokortti käy
sisäänpääsyyn.
Lisätietoa:
www.teatterimuseo.fi tai
www.facebook.com/teatterimuseo

Lisätietoa tapahtumista
Ranskan instituutin sivuilta: www.france.fi
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Onnea RuoholahdenPeter Stormbomin
Sanomat 10 vuotta! toimittamana

parhaat
Kuukauden
imassa
o
v
t
se
k
u
o
tarj

3.3-3.4.2016
ellei toisin

mainita

HAluAmmE oLla
mUkaNa JuhLisTamAssA
RUohOlaHdeN SAnoMieN
10-vUotIs-JuhLaa
jA tArjOamMe Ti 15.3
kAkkUkaHviT kAupAllA
kLo 14-19 VälIseNä AikAna
!
PAikAllA mYös
RUohOlaHdeN SAnoMieN
PEteR STorMboM!

EEN!
KEVYESTI KEVÄÄS

1

12

TÄ!
SUORAAN GRILLIS

00

90

kpl

Grillattu

Suomalainen tuore

BROILERIN
KOIPIREISI

RUODOTON
KIRJOLOHIFILEE

HELPPOA EVÄSTÄ!

ANISTA!
PIRISTYSTÄ BANA

1

tErvEtuLoa!

kg

14

39

90

kg

kg

Picadeli

SALAATTIBAARIN
TUOTTEET

BANAANI

Costa Rica/Columbia

PARHAAT PLUSSATARJOUKSET 3.3.-3.4.2016:

Atria

KEITTOKINKKU,
YLIKYPSÄKINKKU
ja KALKKUNALEIKE

4
250 g

00
2 pkt

-19-25 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,49-2,69 pkt

Valio Juustomestarin

Keiju

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

400 g, myös Rypsi sekä
Rypsi 500 g leivonta ja
Rypsi 500 ml juokseva

KLASSIKOT

4

39
pkt

-10-17 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia 4,89-5,35 /pkt

500 ml

ja MINI MIXIT

Barilla

2

50
2 kpl

Valio maustetut

4

500 g, myös
täysjyväfusilli

-23-26 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia 6,55-6,75 /kpl

Meillä myös
Pakettiautomaatti

1

00
pkt

200 g

-19-37 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,55-1,99 /kpl

2

kpl

-31-49 %
Etu K-Plussa-kortilla

4

Ilman K-Plussa-korttia 1,45-1,99 /pkt

2 kpl

-20 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 1,89 /prk

Pepsi, Pepsi Max,
Pepsi Next, 7UP ja
7UP Free

1

89

-13 %
Etu K-Plussa-kortilla

pl

-28-37 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia 2,49-2,79 /pl (sis. pantin 0,40)

K-MARKET JÄTKÄSAARI

RUOHOLAHDEN SANOMAT

2 prk

1,5 l, sis. pantin 0,40
raj. 5 pl/tal.

Ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,60 /kpl

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

00

VIRVOITUSJUOMAT

190-200 g, ei Sininen
tai Winter edition

50

3

RAHKAT

MAKU- ja
TUMMASUKLAALEVYT

KUVIOPASTAT

4x100 ml
myös UUTUUS
Son of a Wich 8x30 ml

16

LEVITTEET

Fazer

JÄÄTELÖT

kpl

prk

kpl

Ben&Jerry’s

99

2

2

2

pkt

JÄT K Ä S A A R I

palvelemme: ARK. 7–22,
LA 7-22 , SU 9-22
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