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Pääkirjoitus

PPJ eli Pallo-Pojat Juniorit on Etelä-
Helsingissä toimiva  jalkapalloseura, 
joka toimii kasvattajaseurana junio-
reille ja tarjoaa mahdollisimman mo-
nelle oman alueensa nuorelle pojalle 

ja tytölle mahdollisuuden kehittää taitojaan jalka-
pallossa mahdollisimman lähellä omaa kotia. 

PPJ on Palloliiton kolmanneksi suurin seu-
ra. Jäseniä on vähän vaille 1300. Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren alueelta jalkapallisteja on yhteensä 
185. Pasi Riikonen on Ruoholahden ja Jätkäsaa-
ren alueen 2009-10 syntyneiden juniorijoukkueen 
johtaja. Hän kertoo, että käytäntö on osoittanut  
harjoittelupaikan vaikuttavan harrastusaktiviteet-
tiin. Mitä lähempänä kotia treenit ovat, sitä suu-
remmalla joukolla niihin osallistutaan.

Alueemme juniorit harjoittelevat Selkämeren-
puiston kentällä. Ison joukon ollessa paikalla on 
ongelmaksi muodostunut kentällä olevien maali-
en vähäisyys. Täysipainoisia otteluita ei ole saa-
tu käyntiin suurelle joukolle vain kahden maalin 
avulla. Joukkue on vähintään kahden vuoden ajan 
anonut kaupungilta useampia maaleja kentälle, 
mutta turhaan. Lopulta aktiivit ottivat ohjat omiin 
käsiinsä.

Apu löytyi yllättävältä taholta
PPJ:n omasta kassasta löytyi pieni summa. Hel-
singin Kansainvälinen Koulu (ISH), joka myös 
käyttää kenttää aktiivisesti liikuntaopetuksessaan, 
lahjoitti osaltaan pesämunan. Suurin lahjoitus, 
useita tuhansia euroja, saatiin kuitenkin alueelle 
lokauussa avattavalta tornihotellilta.

Clarion Hotel Helsingin markkinointikoordi-
naattori Tuulia Hyvärinen vahvistaa, että Cla-
rion haluaa olla osa paikallisten asukkaiden elä-
mää ja tämän lahjoituksen kaltainen yhteisöllisyys 
kuuluu oleellisena osana hotelliketjun arvomaail-
maan.

”Olemme kansainvälinen hotelliketju, jonka 
markkina-alueena on koko maailma”, Tuulia tote-
aa. 

”Haluamme kuitenkin korostaa, että kansain-
väliset hotelliasiakkaat ovat vain osa kohderyh-
mästämme. Haluamme olla osa paikallista yhtei-
söä jo ennen lokakuussa vietettäviä avajaisia. 
Pääsiäisenä järjestimme kätkettyjen pääsiäismu-
nien etsintätempauksen Jätkäsaaressa. Helsinki-
päivänä tarjosimme mukavan kahvitteluhetken 
Kustaankartanon palvelukeskuksen asukkaille. 
Elokuussa olemme myös olleet mukana Sörnäis-
ten Flow Festivalilla ja Satamahulinoissa Jät-
käsaaressa”.

Jalkapalloinnostus on suurta  
varsinkin nuorimmissa ikäluokissa
Pasi Riikonen korostaa, että PPJ:n jäsenmäärä 
kasvaa joka vuosi vauhdilla. 

”Tänä vuonna Ruoholahden ala-asteella kou-
lunsa aloittaneista 73 ekaluokkalaisesta pojas-
ta noin 50% pelaa alueen PPJ-joukkueessa. Tämä 
on suuri määrä, näin saamme kaupunkien varhais-
nuorisolle merkityksellistä tekemistä vapaa-aika-
na”. 

Liikunnallisuus ja joukkueessa toimiminen 
ovat kovin terveitä harrastuksia nykypäivänä. Pa-
si haluaa innostaa yhä useampia osallistumaan 
toimintaan. Varsinkin tyttöjä odotetaan mukaan. 
Naisjalkapallohan on saanut uutta suosiota näin 
olympialaisten aikaan.

Seuraavana projektina PPJ:llä on Ruoholah-
den ala-asteen asvalttikentän korjaus jalkapallol-
le ja yleensäkin lasten peleihin soveltuvaksi. Pa-
sin mukaan nykyinen kenttä on käyttökelvoton. 
Tavoite on tiedossa, mutta keinot ovat vielä har-
kinnassa.

PS

Joskus on toimeen 
tartuttava itse

Uudet maalit koottiin juniorien vanhempien toimesta talkoina.

Apu tuli hotellilta.

Tämä kesä on ollut hyvä. Hyvä si-
käli, että monista syistä loma 
on toiminut tarkoitetulla tavalla. 
Kaikki työasiat, myös tämän leh-
den tekemiseen liittyvät askareet, 
ovat kokonaan unohtuneet. 

Suurena ansiona hyvälle lomalle ovat olleet 
suotuisat säät. Toki välillä on satanutkin, mutta 
sekin kuuluu kesään. Kolmen ässän lomista So-
mero ja Suomen Turku ovat jääneet tänä vuonna 
vähälle. Etupäässä olemme viettäneet aikaa Saa-
renmaalla, joka aina vaan on miellyttävä ja luon-
nonkaunis, ja Kuressaari sen keskuspaikkana, vie-
hättävä pikkukaupunki. Ympäristönvaihdos auttaa 
lomatunnelman luomisessa.

Suurin syy arjen unohtamiselle ovat kuiten-
kin olleet maailman tapahtumat, joita uutisista on 
viskattu tietoisuuteemme koko kesän ja jotka va-
kavasti ovat herättäneet huolestumista. Maail-
ma on mennyt kokonaan sekaisin. Paljon tapah-
tuu sellaista pahaa, jota lähimenneisyydessä ei 
ole koettu. Koen valtavan pahana lähialueillam-
me käynnissä olevat sodat, jotka heijastuvat suo-
raan meille tänne Pohjolan perukoille saakka. Si-
viiliuhrit ja infrastruktuurin järjetön tuhoaminen 
ovat käsittämättömiä tekoja ja on vaikea nähdä 
kenen etua näillä toimilla lopulta ajetaan. Lähi-
Idän maiden uudelleen rakentaminen ja Ukrainan 
itäosan saattaminen elinkelpoiseksi tulevat vaati-
maan massiivisia ponnistuksia. Näihin talkoisiin 
kutsutaan oletettavasti mukaan koko maailma. 
Mekin saamme varmasti olla mukana antamassa 
kolehtimme, vaikka täysin syyttömiä aiheutettuun 
tuhoon olemmekin.

Sodat ovat myös synnyttäneet ennen näke-
mättömän pakolaisten virran. Suurin ihmisvyöry 
on laantunut, tulijoita Eurooppaan on tänä vuon-
na vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrä on 
kuitenkin koetellut koko maanosan kestävyyttä 
ja saanut Euroopan yhteisön maiden aiemminkin 
melko hauraan yksituumaisuuden ajautumaan va-
kaviin vastakkainasetteluihin. Ne maat, jotka krii-
sin alussa avosylin vastaanottivat maahanmuut-
tajia ovat joutuneet tiukentamaan sääntöjään. Ne 
maat, jotka alun alkaenkin ovat olleet epäröiviä 
maahanmuuttoa kohtaan, ovat kielteisyydellään 
päätyneet uhmaamaan koko Euroopan unionin 
yhtenäisyyttä. Englanti, yksi Euroopan taloudel-
lisesti ja poliittisesti  vahvimmista maista, päätti 
erota unionista. 

Kaikki tämä on aiheuttanut levottomuutta ja 
epävarmuutta tulevaisuuden kehityksestä. Kun 
mukaan otetaan vielä Yhdysvaltain vaalit ja nii-
den saamat täysin poikkeukselliset piirteet sekä 
Venäjän ja länsimaiden sapelinkalistelut ja viikko 
viikolta kasvava uhoaminen ja nokittelu, on sel-
vää, että pieni ihminen kokee olonsa epävarmak-
si ja jopa masentuneeksi. Vanha viisaus sanoo, et-
tä on hyvä tarttua toimeen niiden asioiden kanssa, 

joihin on mahdollista vaikuttaa. Ne, joille ei mi-
tään mahda, on hyvä unohtaa. Tässä nykyisessä 
pahan informaation tulvassa on lähes mahdotonta 
välttää pakko-osallistumista maailman kamaluuk-
siin. Onneksi on ollut kesä ja aika mukavat ilmat. 
Pitää yrittää napata ilon helmiä pienistä hyvistä 
asioista ympärillämme. 

On kesällä ollut hyvääkin. Ensin oli jalkapal-
lon MM-kisat ja sitten tulivat olympialaiset. Kir-
joitan tätä sunnuntaina ja olen yön taas kerran 
seurannut kisoja. Ruuskanen sijoittui kuudennek-
si keihäässä. Jo selostajista kuuli ja myöhemmin 
somessa sai lukea suuresta pettymyksestä Ruus-
kasen ja koko Suomen joukkueen suorituksesta. 
Kyllä me olemme hullu kansa. Jo se, että pääsee 
osallistumaan olympialaisiin on saavutus. On-
han sinne maailmanlaajuinen karsinta. Kuudes tai 
kymmeneskin sija pienen maamme urheilijoille 
on aivan loistava saavutus, jos ihan rehellisiä ol-
laan. Siellä kilpaillaan ihan koko maailman kaik-
kein etevintä nuorisoa vastaan. Me olemme tot-
tuneet vanhoina aikoina liian hyvään. Nyt, kun 
Kiribatissa ja Botswanassakin valmennetaan am-
mattimaisesti urheilijoita, suurvalloista puhumat-
takaan, ei Suomen kaltaisessa vähäväkisessä 
maassa, jossa urheilu kuitenkin on enemmän har-
rastus, kuin elinikäinen ammatti, ole mahdollista 
kisoista toiseen kasvattaa maailman parhaita eri 
lajeihin. Ollaan tyytyväisiä saavutettuun, suoma-
laiset urheilijat tekivät parhaansa.

Toukokuun lehdessä kirjoitin jutun alkavas-
ta metroliikenteestä ja sen mahdollisista vaiku-
tuksista Ruoholahden arkeen. Viime lehden ilmes-
tymisestä on vain vähän runsas kaksi kuukautta. 
Nyt on koko tarina saanut uuden ilmeen. Ei läh-
tenyt Länsimetro liikkeelle 15.8. eikä lähde koko 
tänä vuonna. Tapahtunutta on ruodittu monessa 
mediassa ja on turhaa tässä lehdessä tonkia lanta-
kasaa. On kuitenkin todettava, että asioiden hal-
linta on ollut metroyhtiössä kehno. Puolen vuoden 
viivästyksen aiheuttamat taloudelliset menetykset 
ovat häiritsevän suuret. Vaan minkä tällekään asi-
alle tavallinen veronmaksaja voi.

Tästä tuli aika pitkä tarina. Ensimmäisen ker-
ran siinä myös on mukana vähän negatiivisia asi-
oita, joita olen pyrkinyt tieten tahtoa aina vält-
tämään. Olen aina katsonut, että valitusta on 
maailmassa kylliksi ilman, että Ruoholahden Sa-
nomat sitä lisää. Tilanne on kuitenkin huolestut-
tava. Siitä puhuminen saattaa helpottaa huolta ja 
masennusta.

On myös muistettava, että kesä ei vielä ole 
kokonaan ohi. Kohta alkaa kaunis ja satoisa syk-
sy. Paljon on siis ilon aihetta.

Voidaan hyvin ja nautitaan arjesta!

Peter Stormbom
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Tutustumis- 
tunti vain

10 €  

Tervetuloa
tutustumaan
osoitteessa

Itämerenkatu 3

www.prokeho.fiMethod Putkisto – kehonhuoltoa ja kehonhallintaa

Kireyttä niskassa ja hartioissa? 
Huono ryhti? Lihaskireyksiä 

ja -heikkouksia? 

Tule kokeilemaan tehokasta, yksilöllistä ja rauhallista  
Method Putkistoa  Avoimien ovien päivänä 10.9.2016!  

Tapahtumassa on tunteja klo 10 – 17 välillä, valittavanasi 
Method Putkisto Syvävenyttely, Method Putkisto Pilates 

ja Method Putkisto 3D Luonnollinen Kasvoklinikka.  
Käy sivulla www.prokeho.fi/kurssit  
valitsemassa itsellesi sopivin tunti,  

tutustumishinta nyt vain 10 €.

Paikkoja on rajoitetusti, ilmoittaudu heti:   
mirjae.heinonen@gmail.com  

tai 045-2094049.

TERVEYSTALOSSA PÄÄSET 
LÄÄKÄRIIN SILLOIN, 

KUN LÄÄKÄRIIN PITÄÄ PÄÄSTÄ.

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

terveystalo.com

Itämerenkatu 5
ma-pe 8-16
laboratorio 

ma-to 7.30-15, 
pe 7.30-13.15

puh. 030 6000*

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 
8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

Ramboll Finland Oy on kaupun-
gin rakennusviraston toimeksian-
nosta kehittänyt nettiin asukas-
mallin, joka mahdollistaa kai kille 
Jätkäsaaren rakennusprojektin 
seu raamisen lähes ajantasaisena 

ja antaa samalla selkeän kuvan siitä, miltä lopul-
linen, valmis kaupungin keskustan osa aikanaan 
näyttää.

Moni on jo oppinut käyttämään netin erilaisia 
karttapalveluja, joilla voi katsella kohteita valoku-
vien avulla, todellisina ja olemassa olevina ver-
sioina. Ramboll Finland Oy:n projektipäällikkö 
Veli-Pekka Koskela tähdentää, että tässä mallis-
sa valokuvan kaltaista, tarkkaa kuvausta valmiis-
ta Jätkäsaaresta ei luonnollisestikaan voi esittää, 

koska alue ei ole rakennettu valmiiksi. Kuvat ovat 
insinöörien tekemiä ja antavat mahdollisimman 
tarkan, mutta toki olosuhteiden rajoittaman käsi-
tyksen lopullisesta kaupunginosastamme.

Asukasmallilla voi myös seurata rakentumi-
sen etenemistä hyvin tuorein valokuvin. Projek-
tialueesta otetaan ilmakuvia tasaisin väliajoin. 
Tällöin kiinnostuneet voivat saada ajankohtaisen 
näkymän juuri itseä kiinnostavasta alueen kohdas-
ta.

Ramboll mukana   
suunnittelussa alusta asti
Ramboll Finland Oy on kansainvälinen suunnit-
telu- ja konsultointialan yritys. Suomessa sen pal-

veluksessa on 2100 asiantuntijaa. Yritys tarjoaa 
infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suun-
nitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä joh-
don konsultointiin liittyviä asiantuntijapalvelu-
ja. Jätkäsaaren rakentamisprojektissa Ramboll 
on ollut osallisena alusta asti. Ensimmäisinä esi-
töinä tutkittiin satama-alueen maaperän laatua ja 
sen koostumusta. Samalla tehtiin myös historial-
lista selvitystä siitä, mitä Jätkäsaaressa on aikai-
semmin ollut, miten aluetta on muinoin täytetty ja 
mitä täyttämiseen on käytetty. Toteutusvaiheessa 
yhtiö on osallistunut mm. katujen, puistojen, ran-
tojen ja siltojen suunnitteluun ja rakentamiseen.  
Syntynyt asukasmalli on osa projektin kokonai-
suuden hallintaa ja sen aikataulutusta.

Asukasmalli löytyy siis netistä
Asukasmalli toimii kaikilla yleisimmillä internet-
selaimilla, mutta visuaalisesti se on parhaimmil-
laan Chrome- tai Firefox-selaimilla. Osoitteella 
www.aluetietomalli.fi pääsee aihetta käsitteleväl-
le Rambollin sivulle. Sivua alaspäin selatessa ot-
sakkeen ”Tutustu Jätkäsaaren Asukasmalliin” al-
ta löytyy linkki varsinaiseen ohjelmaan. Ja sieltä 
avautuu tämän sivun kuvassa oleva näkymä.

Tutustuminen on hyvä aloittaa painamalla va-

Mitä tästä lopulta 
oikein tulee?

Jätkäsaaren rakentaminen on villissä vaiheessa. Vanhat ruoholahtelaiset, 
uudet jätkäsaarelaiset ja tänne muuttoa harkitsevat taivastelevat yhdessä 
ajoittaisen rakentamisen sekasorron keskellä, että mitä tästä lopulta oikein 
tulee. Rakenteilla olevilla tonteilla, kaduilla ja puistoissa meteli on kova ja 
tavarantoimittajat jumittavat liikennettä. Tässä hulinassa lopullisen, valmiin 
kaupunginosan hahmottaminen voi olla hankalaa. Mutta uskoa ei saa 
menettää.

semmassa alakulmassa olevaa valkoista nuolta, 
joka aloittaa ”opastetun kiertokäynnin” Jätkäsaa-
ressa. Kartan oikealla puolella voi hallita alueen 
rakennusten, katujen ja viheralueiden rakentamis-
ta ja edistymistä kuvaavia tasoja seuraavasti:

Rakennukset
Kartassa näkyy koko Jätkäsaari sellaisena, kuin 
sen arvellaan olevan valmiina. Koko alueelle ei 
ole vielä kaavaa vahvistettu, mutta suunnitel-
mat ovat esitetyn kaltaisia. Eri rakennusvaiheet 
on merkitty eri väreillä. Tummanharmaat raken-
nukset ovat jo olemassa. Vaaleanharmaille raken-
nuksille ei ole vielä määritelty valmistumisaikaa 
(mm. kaavoitussyyt). Siniset rakennukset ovat jo 
tekeillä tai niiden rakentaminen aloitetaan kohta. 
Tummansinisiä rakennetaan tänä kuluvana vuon-
na ja vaaleansinisiä vuonna 2017.

Katuverkko
Valmiit, jo rakennetut kadut näkyvät kartassa 
tummanharmaina. Punaiset kadut ovat rakenteil-
la nyt, vuonna 2016. Vaaleanharmaat ovat toistai-
seksi vain suunnitelmia.

Viheralueet
Viheralueista vaaleanvihreällä merkityt ovat te-
keillä ja niiden valmistumiseen on olemassa aika-
taulu. Tummanvihreät ovat suunnitelmia ja toteu-
tuvat myöhemmin.

Valmiiksi jo nyt rakennetut rakennukset, ka-
dut ja viheralueet saa näkyviin ilman tulevaisuu-
dessa aloitettavia valitsemalla oikeasta sinisestä 
palkista vaihtoehto ”Rakennetut”.

Ajantasaiset kuvat 
tämän hetken tilanteesta
Kartassa on keltaisia palleroita. Ne osoittavat 
paikat, joista alueesta on otettu ilmakuvia. Ku-
vat ovat lennokilla otettuja ja hyvin tuoreita. Nii-
tä myös päivitetään usein. Painamalla keltaista 
avautuu sivun oikeaan reunaan vihreällä pohjal-
la valikko eri kuvaussuunnista. Sieltä valitsemal-
la saa alueesta esiin hyvätasoiset kuvat, joita voi 
suurentaa ja pienentää tarpeen mukaan. Kuvaus-
pisteet kattavat koko Jätkäsaaren. Jokaisen tulisi 
löytää vaihtoehdoista esimerkiksi juuri oma talon-
sa ja sen ympäristö.

Kokonaisuudelle on olemassa  
perin tarkkaan tehty suunnitelma
Vaikka Jätkäsaaren alue välillä juuri nyt tuntuu 
sekasortoiselta, perustuu kaikki tehtävä työ kui-
tenkin tarkkoihin ennakkosuunnitelmiin, joiden 
toteuttaminen tulee jatkumaan vielä kahdeksan 
tai yhdeksän vuotta. Alueen pohjoispää valmistu-
nee parin seuraavan vuoden aikana. Lauttasaaren 
puoleinen pää kestää valmistuakseen pidempään. 
Rakennusprojektien aikana mainio kaupungin-
osamme tulee aina olemaan hieman levoton. Lii-
kenne tökkii ajoittain, rakennustyömaiden melu 
haittaa silloin tällöin. Pikku hiljaa kuitenkin tilan-
ne rauhoittuu ja saamme olla osa Helsingin upeaa 
merellistä keskustaa. Nyt avatulla aluetietomal-
lilla tilanteen kehitystä pääsee seuraamaan lintu-
perspektiivistä. Se antaa monelle yksityiskohdalle 
laajemman merkityksen.

PS
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Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Lämpöisimmät kesäillat ovat jo ta-
kanapäin ja ajatukset kiirii jo kohti 
syksyistä toimintaa. Kuitenkin muis-
tellaan vielä mukavaa kesäkuuta.

Uutena Summer Jam kesätoimin-
tona oli kahdelle ensimmäiselle viikolle päivä-
leirejä; näiden kahden viikon aikana kävimme 
tutustumassa Falkullan kotieläintilalla, lautanra-
kennuksessa ja melomassa seikkailutalolla Kal-
lahdessa, Korkeasaaressa, kiipeilemässä Korkeen 
radalla sekä Salmisaaren kiipeilyseinällä, pickni-
killä Suomenlinnassa, sekä retkellä Sea Lifessa.                                                                                                                  
Kuukauden aikana pelattiin viereisellä kentällä 
ahkerasti jalkapalloa ja nuorisotalolta koottu var-
haisnuorten joukkue voittikin NutaCupin ja talon 
isommat veivät voiton järjestämässämme turna-
uksessa. Talolla onkin tällä hetkellä 2 upeaa po-
kaalia; täytynee siis hankkia palkintokaappi.                                                                 

Summerjam -kahvion juomat ja leivokset te-
kivät hyvin kauppansa ja auringon paistaessa pää-
simme nauttimaan kahvion tuotteista ulkona pöy-
tien ympärillä. Toimintamme tapahtui pääasiassa 
ulkona pelaten ja leikkien ja sisällä päivän päät-
teeksi oli joko bingoa tai leikkimielistä tietovisai-
lua. 

Jalkapallotoiminnan lopuksi kävijöillä oli mah -
dollisuus rikkoa pinjataa - kesti hetken ennen kuin 
karkkikasa satoi maahan. Koko kesän loppuhui-
pentumana oli tuttuun tapaan vesisota,  sodan 
voit to meni tällä kertaa ohjaajille.

Kiitokset mukavasta kesästä lapsille ja nuo-
rille sekä Sulkulle, Abelle, Joelille, Badoulle, 
Abdille, Iljakselle, Sinille, Eliisalle ja Tomille          
- nuorille kesäohjaajille.

Reipasta toimintaa 
syyskaudeksi!

Yhteystiedot nuorisotalolle
• Messitytönkatu 4 p. 050 559 1778, ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi
• Toiminnanjohtaja Leena Jonkari 050 559 1776, leena.jonkari@hel.fi
Nuoriso-ohjaajat:
• Tuomas Saari p. 040 577 5408, tuomas.saari@hel.fi     
• Marika Timonen p. 040 350 3289, marika.timonen@hel.fi   
• Herve Tionang p. 050 559 1776, herve.tionang@hel.fi   
• Terttu (Tepa) Ylönen p. 041 512 1759, terttu.ylonen@hel.fi    

Kaikki ohjaajat ovat tavoitettavissa myös nuorisotalon puhelinnumerosta 050 559 1776
Tervetuloa niin vanhat kuin uudetkin nuoret nutalle, toivottaa koko ohjaajakaarti.

Uudet jäsenkortit ovat saapuneet. Talon kävijöillä tulee olla vuoden 2016-17 jäsenkortti, 
jonka saa ilmaiseksi nuorisotalolta täytettyä korttihakemusta vastaan.

Kerhot varhaisnuorille alkavat
• ma 12.9. kokkikerho kello 14.30-16.30
• ti 13.9. savikerho kello 15-17
• ke 7.9. kisakeskiviikko ja tyttöjen liikuntakerho 17.15-18.15
• to 15.9. HurjaRuuthin sirkuspaja 14.30 alkaen sekä afrotanssi 14.30-16.30

Käy tutustumassa kerhotoimintaamme harrastushaku.fi, ruoholahti.munstadi.fi-sivustoilta ja ai-
na voit  soittaa tai tulla käymään nuorisotalolla, ilmoittaudu kerhoihin mahdollisimman pian.

Nutacup pokaali

Syyskuussa tapahtuu:
Pyrimme pitämään normaalit aukioloajat, kannattaa katsoa tarkempia tietoja nuorisotalon ikku-
noista ja käydä ruoholahti.munstadi.fi -sivustolla.
• Varhaisnuoret (3-6-luokkalaiset)  ma-pe 14-16.30 – poikkeuksena 6-luokkalaisille pe ja la 
  iltoina 17.30-21.
• Torstaisin vietämme sähkötöntä päivää, jolloin jätämme toiminnasta pois pleikat, puhelimet 
  ym. silloin puuhaamme yhdessä kaikkea muuta mukavaa.
  iltanuoret ma, ke ja to 17.30-21, pe 17.30-22.45 ja joka toinen soppalauantai kello 16-22.45 
  ja varhisten leffalauantai 16-19, iltanuoret 19-22.45 (parittomat viikot 3.9. alkaen). 

Syyskauden ensimmäinen lauantai on soppalauantai.
Syksyn aikana on alkamassa nutan omaa jalkapallotoimintaa, jos kiinnostuit ota yhteyttä Her-
veen ja kysy lisää.

Ruoholahden leikkipuisto oli 
avoinna koko kesän ja kesäruo-
kaa tarjoiltiin 5.8. asti. Puiston 
piha täyttyi kesällä klo 12 ruoka-
piiriin kokoontuneista lapsista ja 
aikuisista. Myös aamupäivä- ja 

iltapäivätuokioissa oli mukavasti perheitä ja kou-
lulaisia samoin kuin koululaisten leireille oli hy-
vin osallistujia. Säät kesällä olivat jälleen kerran 
vaihtelevat ja nyt saakin nähdä saapuuko syksy jo 
hieman etuajassa.

Koulujen alkaessa, olemme saaneet paljon uu-
sia koululaisia vanhojen lisäksi. Myös uusien aa-
mupäiväasiakkaiden määrä on lisääntynyt ja uu-
det leikkitoiminnan kerholaiset aloittavat tiistaina 
30.8. 

Torstaina 18.8. järjestettiin puistossa myös en-
simmäiset Elovipinät yhteistyössä Päiväkoti Sau-
kon ja Päiväkoti Jaalan kanssa. Elovipinöihin 
kutsuttiin liikkumaan alueen päiväkoteja sekä per-
heitä. Tarkoituksena oli siis viettää iloinen liikun-
ta-aamupäivä yhdessä sekä lisätä alueen yhteisöl-
lisyyttä. Oikein hauskaa olikin ja iloisia liikkujia 
oli n.250! Ensi vuonna sitten uudelleen.

Tässä leikkipuiston syyskauden ohjelma: 
Maanantaisin klo 10.00-11.30 leikkipuistos-

sa on vauvamaanantai. Tarjolla on muun muas-
sa syksyn aikana vauvahierontaa, laulutuokioita, 
askartelua ja värileikkejä. Samoin vierailemaan 
on tulossa Lastentalon päiväkodin johtaja Sep-
po Rantanen sekä Uudenmaan Martoista Hanna 
Pikkarainen pitämään vauvanruokakurssia. Näis-
tä tuokioista ja asiantuntijavierailuista tarkempi 
ohjelma ennakkoilmoittautumisineen on tulossa 
syyskuun alkuun mennessä leikkipuiston Inter-
net-sivuille ja ilmoitustaululle. Vauvamaanantain 
ennakkoilmoittautumistuokiot pidetään pääsään-
töisesti joko päiväkodin salissa tai leikkipuiston 
askarteluhuoneessa. Näin ollen leikkipuiston leik-
kihuone jää perheiden vapaaseen käyttöön. 

Joka kuukauden 3. maanantai (19.9., 17.10. 
ja 21.11.)klo 10.00 -11.30 kokoontuu puistos-
sa Imetystukiryhmä, jota järjestää Imetyksen tuki 
Ry. Imetystukiryhmään voi tulla juttelemaan ime-
tyksestä imetystukiäitien ja muiden samassa elä-
mäntilanteessa olevien kanssa. Samoin voi tulla 
hakemaan apua imetyksen pulmiin tai ihan vain 
kahvittelemaan mukavassa seurassa. 

Imetystukiryhmä on kaikille avoin ja maksu-
ton kohtaamispaikka. Ennakkoilmoittautumista ei 
tarvita.

Tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin on 
Menninkäisten kerho (leikkitoiminnankerho) klo 
9.00-11.30. Tiistaista perjantaihin leikkipuistos-
sa on myös Kultahippujen kerho (leikkitoimin-

nankerho) klo 9.00-11.30. Kultahippujen kerhossa 
kaikki toiminta tapahtuu ulkona, vuoden jokai-
sena päivänä. Nämä kerhot ovat tarkoitettu 2-5- 
vuotiaille lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa 
päivähoidossa. Kerhoihin haetaan sähköisellä lo-
makkeella. Kerhot ovat maksuttomia 31.7.2017 
asti. Lisätietoja kerhoista voi hakea leikkipuiston 
omilta Internet-sivuilta.

Tiistaisin käytössä on myös päiväkodin sali 
perheille ja perheen pienimmille klo 15.20 -16.00. 
Tervetuloa saliin jumppailemaan omatoimisesti ja 
tekemään temppuratoja.

Mahdollisesti keskiviikkoisin klo 17.00- 
19.00 jatkuu puistossa Isä-lapsikerho, jota pitää 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdis-
tys. Isä-lapsi- kerhossa pääpaino on vapaamuotoi-
sessa toiminnassa ja keskustelussa. Isät ja ohjaajat 
yhdessä ideoivat ja toteuttavat toimintaa. Toimin-
ta on maksutonta eikä siihen tarvitse ilmoittautua 
ennakkoon. Tästä Isä-lapsikerhon jatkumisesta il-
moitamme myöhemmin leikkipuiston Internet-si-
vuilla ja Facebookissa.

 Joka kuukauden kahtena torstaina (8.9., 
15.9., 6.10.,13.10., 3.11. ja 10.11.) on vanhemmil-
le ja vauvoille klo 11.20-12.05 kehonhuoltojump-
paa päiväkodin salissa. Kehonhuoltojumppa on 
rauhallista venyttelyä ja rangan huoltoa vauvojen 
ehdoilla. Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukä-
teen, oma alusta vain mukaan. 

Perjantaisin leikkipuistossa on klo 10.00-
11.30 perheperjantai. Tällöin käytössä on grilli 
omien eväiden grillaukseen sekä on kaikille avoin 
laulu/askartelutuokio ulkona sään salliessa.

Päiväkodin salissa järjestetään myös Ilo liik-
kua -tuokioita klo 11.15-11.45. Ilo liikkua on lii-
kuntatuokio 1- 6-vuotiaille lapsille ja heidän van-
hemmilleen. Sen tarkoituksena on myös tuottaa 
yhteistä iloa liikunnan keinoin. Tuokioiden ajan-
kohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Leikkipuiston sisä- ja ulkotilat leikkivälinei-
neen ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Leikki-
puiston sisätiloihin olette tervetulleita leikkimään 
yhdessä lapsenne kanssa ja tapaamaan muita van-
hempia ja ystäviä. Puistosta löytyy myös mikro-
aaltouuni ruoan lämmitystä varten, voitte keittää 
kahvia ja teetä sekä vauvoille on vaipanvaihto-
paikka.

Tapahtumista ja syksyn ohjelmasta voi tiedus-
tella lisää leikkipuistosta, puh. 040  33 44 178.

Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös 
tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston ohjaajat

Tervehdys Ruoho-
lahden leikkipuistosta!
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JÄTKÄSAARI

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

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

K-MARKET JÄTKÄSAARIMeillä myös
Pakettiautomaatti

VOIMASSA 31.12.2016 ASTI

KUUKAUDEN K-PLUSSA-TARJOUKSET:

195 299 349 169 200 189kpl 
(3,36-3,90/kg)

pkt 
(7,48-9,97/kg)

rs 
(11,63-12,93/kg)

ps 
(3,22-3,38/kg)

2 prk 
(1,92/kg)

pl 
sis. pantin 0,40 
(1,62/l)

HK 
SININEN LENKKI 
500-580 g

Wursti 
EXTRAPALVILEIKKELEET 
300-400 g 

Valio
JUUSTOVIIPALEET 
270-300 g

Vaasan 
ISOT PAAHTOLEIVÄT 
500-525 g

Jalostaja
HERNEKEITTO 
520 g

Fanta ja Sprite
VIRVOITUS-
JUOMAT 
1,5 l, raj. 5 pl/tal.

2 
prk

Kuukauden parhaat 

Tarjoukset voimassa  
1.9.-2.10.2016

ellei toisin mainitA

1191490
KUUKAUDEN K-PLUSSA-TARJOUKSET:

1790450

Ilman K-Plussa-korttia
2,49 /kpl (4,29-4,98/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 
4,09 /pkt (10,23-13,63/kg)

Ilman K-Plussa-korttia
4,19-4,69 /rs (15,52-15,63/kg)

Ilman K-Plussa-korttia 
1,95 /ps (3,71-3,90/kg)

Ilman K-Plussa-korttia ja yks.
1,35 /prk (2,60/kg)

Ilman K-Plussa-korttia
2,49 /pl sis. pantin 0,40 (2,22/l)

-21 %
Etu K-Plussa-kortilla

-26 %
Etu K-Plussa-kortilla

-16-25%
Etu K-Plussa-kortilla

-13 %
Etu K-Plussa-kortilla

-25 %
Etu K-Plussa-kortilla

-28 %
Etu K-Plussa-kortilla

Tervetuloa uudistuneeseen palvelutis-
kiimme! Meiltä saat aamusta iltaan 
salaattibaarin lisäksi myös lämpimät 
ruoat valmiina annoksina. 
Helppoa ja nopeaa.

Grillattu
BROILERIN KOIPIREISI

Itsepalvelu
SALAATTI- ja LOUNASBAARI

Suomalainen 
LÄMMINSAVUSTETTU 
KIRJOLOHIFILEE ruodoton

 
BATTERYT
0,33 l tlk, yks. 2,85/tlk 
sis. pantin 0,15 (8,18/l)

Kaikki hyvä on Jätkäsaaressa!

kplkg kg

2 tlk
sis. pantit 0,30 
(6,36/l)

2 
tlk

Satamahulinoita 
vietettiin koleassa säässä
Kansanjuhla keräsi silti suuren määrän osallistujia.

Satama esitteli uutta Länsisataman terminaalia.

Esiintymislavalle olivat tulossa Benjamin ja 
Jukka Poika.

Benjamin sai teinitytöt kirkumaan.

Paikalla olivat kaikki sataman toimijat.
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Urbaanisti yhteisöllisten saari
Jätkäsaaren keskimääräinen 
asukas on koulutettu, työssäkäy-
vä, aktiivinen ja liikunnallinen. 
Hän arvostaa yhteisöllisyyttä, 
merellistä maisemaa ja urbaa-
nia asuinympäristöään. 

Vaikka muutama seikka yhdis-
tää jätkäsaarelaisia, toki ei ole 
yhtä tyypillistä Jätkäsaaren 
asukasta. Jätkäsaaressa asuu 
esimerkiksi niin perheellisiä 
kuin yksin asuvia. On paris-
kuntia, nuoria, opiskelijoita, 

työssäkäyviä ja eläkeläisiä. 

Kaupunkisuunnitteluviraston Länsisatama-
pro jekti kysyi keväällä 2016 jätkäsaarelaisten nä-
kemyksiä asuinalueestaan. Kyselyyn vastasi 683 
asukasta. Jätkäsaaressa asuu nyt yli 3 500 ihmis-
tä, ja vuoteen 2025 mennessä asukkaita on noin 
18 000. 

Jo nyt jätkäsaarelaisista asukkaista kuvastuu 
tulevaisuuden Helsinki. Jätkäsaarelainen on yhtei-
söllinen, kansainvälinen ja urbaani ihminen, joka 
arvostaa keskustan läheisyyttä ja kantakaupunkia. 

Kyselyyn vastaajista 10 prosenttia oli ulko-
maalaisia, mikä on paljon Suomessa ja Helsin-
gissäkin. Noin 80 prosenttia kaikista vastaajista 
luonnehti itseään yhteisölliseksi, mikä näkyy käy-
tännön toiveissakin.

”Asukkaita kiinnostavat esimerkiksi yhteiset 
tilat, ja moni on valmis jakamaan tiloja naapurei-

Monia jätkäsaarelaisia viehättää Eiranranta, vehreä, idyllinen ja tunnelmallinen kaupunginosa lähellä.

densa kanssa. Kyselyssä näkyi esimerkiksi toive, 
että kerrostalon yhteistilaa voisi vuokrata juhliin 
tai vieraille yöpaikaksi”, sanoo arkkitehti Kirsi 
Rantama Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
Asemakaavaosaston Länsisatama-projektista. 

Jätkäsaarelaisten me-henki 
Asukkaiden kommenteista heijastui selvästi me-
henki. Jätkäsaaren oma kirjasto ja muut palvelut 
ovat ihmisille tärkeitä. Uljaat merenrannat ja ra-
kentamisen aiheuttama jatkuva muutos tekevät 
asuinalueesta erityisen ja kehittyvän, minkä asuk-
kaat selvästi tiedostavat. 

”Saarimainen sijaintikin vahvistaa me-hen-
keä”, Rantama sanoo. 

Monelle kyselyn vastaajalle oma lempipaik-
ka oli paikka Jätkäsaareen tultaessa, esimerkik-

si jokin silta tai sillalta avautuva näkymä. Osalla 
lempipaikka oli ikioma koti. Jotkut asukkaat ovat 
vastikään muuttaneet ensimmäiseen omaan asun-
toonsa. Vastaajista 46 prosenttia asui omistus-
asunnossa. 

Valtaosa vastaajista oli muuttanut Jätkäsaa-
reen läheltä, noin kolmen kilometrin säteeltä. 
Muutto lähelle entistä kotia tosin on erittäin tyy-
pillistä pääkaupunkiseudulla.  

Rantama arvelee, että vahva yhteisöhenki ja 
kiinnostus omaa aluetta kohtaan näkyivät  vastaa-
jien määrässä. Kysely tehtiin suomeksi ja englan-
niksi verkossa, Jätkäsaaren Facebook-sivulla ja 
Helsingin kaupungin Uutta Helsinkiä -verkkosi-
vuilla. Vastaajien ikähaitari kulki alle 18-vuotiais-
ta yli 70-vuotiaisiin. Suurin ryhmä oli 30–39-vuo-
tiaat, joita oli vastaajista 35 prosenttia.

Jätkäsaaren asukkaiden lempipaikkoja

Crusellinsiltaa jätkäsaarelaiset pitävät jo itsessään kauniina ja sillalta vielä avautuu hieno näköala. Crusellinsilta 
ja muut Jätkäsaareen tuovat sillat olivat asukaskyselyssä suosittuja lempipaikkoja.

Kanava on kaunis iltaisin valojen loistaessa vedestä, sanoi eräs kyselyyn vastannut asukas.  Toinen kehui kanavaa 
läheisine leikkipuistoineen.

Merelliset näkymät muovaavat monesta rantakohdasta asukkaiden lempipaikkoja Jätkäsaaressa.  
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Urbaanisti yhteisöllisten saari

Teksti: Tiina Torppa
Kuvat: Helsingin kaupungin aineistopankki / 
Antti Pulkkinen, Ari Leppä ja WSP Finland.

Monia jätkäsaarelaisia viehättää Eiranranta, vehreä, idyllinen ja tunnelmallinen kaupunginosa lähellä.

Jätkäsaaren infokeskuksen ja kirjaston 
ovesta astuu sisään monenikäisiä asuk-
kaita. Heistä osa hakee tietoa infokeskuk-
sesta, osallistuu tapahtumiin tai asioi kir-
jastossa.  

”Meillä käy aika tasaisesti asiakkai-
ta, paljon lapsia, mutta myös senioreita. 

Nuoret aikuiset viettävät aikaa opiskelemassa tai muu-
ten. Lisäksi meillä vierailee paljon alueen päiväkoti-
lapsiryhmiä ja koululuokkia”, erikoiskirjastovirkailija 
Riikka Penttilä sanoo.

Kirjasto on saanut lisämäärärahan sekä aikuisten 
että lasten aineistojen hankintaan.  

Vuonna 2015 Jätkäsaaren lainoista 85 prosenttia oli 
lasten lainoja. Lasten ja nuorten lainatuimpien kirjo-
jen kärjessä ovat Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoittama 
Risto Räppääjä -sarja, Tatu ja Patu -kirjat Aino Havu-
kaiselta ja Sami Toivoselta sekä Ella-kirjat, joita kir-
joittaa Timo Parvela. 

Nuorten lainatuimpia ovat Cathy Cassidyn Suk-
laamuruset-sarja ja Erin Hunterin Soturikissat-sarja. 

”Fantasiassa Harry Potterit ovat jatkuvasti kysytty-
jä”, Penttilä sanoo.

Lasten eniten varattu kirja on ollut Jeff Kinneyn 
Neropatin päiväkirja 10. Aikuisten kirjailijoista ke-
sän 2016 lainatuimpia olivat rikoskirjailijat: klassikko 
Agatha Christie, Gotlantiin rikostarinansa sijoittava 
ruotsalainen Mari Jungstedt ja Leena Lehtolainen, 
jonka sarjahahmoja ovat poliisi Maria Kallio ja henki-
vartija Heljä Ilvaskero.

Lautapelejä ja tietoa Jätkäsaaresta 
Jätkäsaaren kirjastossa on poikkeuksellisen kattava va-
likoima lautapelejä, ja ne ovatkin suosittuja. Kirjas-
tossa kokoontuu alakouluikäisten lautapelikerho kes-
kiviikkoisin klo 14–16, alkaen 17. elokuuta. Myös 
aikuisille on suunnitteilla pelitapahtumia. 

Jätkäsaaren oma infokeskus ja kirjasto
Jätkäsaarelaiset ovat ottaneet omakseen kirjastonsa ja jotkut pitävät sitä asuinalueensa lempipaikkana. 
Kirjaston ja infokeskuksen yhdistelmä palvelee Huutokonttorissa. 

Jätkäsaaren kirjasto 
ja infokeskus 
Jätkäsaaren kirjaston ja infokeskuksen yhdis-
telmä sijaitsee osoitteessa Tyynenmerenka-
tu 1. Vuonna 1937 valmistuneen, punatiilisen 
Huutokonttorin  suunnitteli arkkitehti Gun-
nar Taucher. 

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto palvelee 
syksyllä ja talvella ma klo 9–20, ti–to 9–18, 
pe 9–16, la 10–16.

Syksyn 2016 tapahtumia  
Jätkäsaaren kirjastossa
• Ke 7.9. kello 10 Hämärinkäinen 
  – satuesitys (ennakkoilmoittautuminen)
• To 8.9. kello 16.30–19 Jätkäsaaren yleisö-
   tilaisuus Huutokonttorissa – tietoa alueen 
   suunnittelusta, rakentamisesta ja palveluista
• Ma 12.9. kello 17–19 Stadin slangin 
  Jätkäsaari-ilta
• Ke 21.9. kello 17 kirjailija Hannu Mäkelä 
  kertoo kirjailijan työstä ja Jätkäsaaresta

Ajankohtaista tietoa kirjastosta ja sen 
tapahtumista:
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palve-
lut/Jatkasaaren_infokeskus_ja_kirjasto

Valtaosa on tyytyväisiä alueeseen
Jätkäsaaressa asuvista 70 prosenttia on yleisesti 
ottaen tyytyväisiä alueeseensa. 

”Voisi kuvitella, että runsas palaute ja inno-
kas vastaamineen sisältäisivät runsaasti palautetta 
alueen keskeneräisyyteen liittyvistä epäkohdista. Oli 
kuitenkin ilo huomata, että vastaajista suurin osa on 
jo nyt tyytyväinen alueeseensa”, Rantama sanoo.

Asukkaiden tyytymättömyys luonnollisesti 
koh distuu alueen keskeneräisyyteen. Liki kaikki 
odottavat tulevia puistoja ja viheralueita. Liikun-
nalliset jätkäsaarelaiset odottavat kovasti myös 
liikuntapaikkoja ja Bunkkeriin tulevaa uimahallia.  

”Monet asukkaat ovat todella liikunnallisia ja 
ihmiset toivovat myös lisää sisäliikuntapaikkoja”, 
Rantama sanoo. 

Jätkäsaarelaisen neljä prototyyppiä
Jaakko Jätkäsaarelainen, 52
Jaakko lenkkeilee rantoja pitkin. Hän asui aiem-
min perheineen vuosikausia omakotitalossa. Kun 
lapset aikuistuivat, pariskunta kaipasi kantakau-
punkiin, jossa he nuoruudessaan asuivat. Asun-
tonäytöissä he kuitenkin huomasivat, että luopu-
essaan omakotitalosta he haluaisivat vastineeksi 
kunnollisen parvekkeen ja hyvät ulkoilualueet. 
Jaakolle olivat tärkeitä meri ja venepaikka lähellä 
kotia – ja silti keskustan läheisyys. Toiveet toteu-
tuivat Jätkäsaaressa. 

Johanna Jätkäsaarelainen, 37
Johanna työskentelee asiantuntijana suuressa or-
ganisaatiossa. Hän pyöräilee tai ajaa raitiovaunul-
la työpaikalleen Helsingin keskustaan. 

Johanna muutti puolisonsa kanssa Punavuo-
resta Jätkäsaaren. Nyt heitä on kolme, pikkupoi-
ka syntyi puolitoista vuotta sitten. Puoliso hoitaa 
lasta kotona. 

Pieni perhe viihtyy erinomaisesti Jätkäsaares-
sa. Johanna nauttii arjesta, kun matkat työpaikal-
le, harrastuksiin ja ystävien luo ovat helppoja kul-
kea. Pian päiväkoti ja koulu valmistuvat nurkan 
taakse Jätkäsaaressa, joten perheellä on aikomus 
pysyä maisemissa. 

Jan Jätkäsaarelainen, 23
Jan muutti Suomeen opiskelemaan ja sai opiske-
lija-asunnon Jätkäsaaresta. Asunto osaltaan tutus-
tutti häntä muihin opiskelijoihin, suomalaisiin ja 
paikalliseen elämäntapaan. 

Suuresta eurooppalaisesta yliopistokaupungis-
ta Helsinkiin muuttanut Jan hämmästelee varsin 

toimivaa joukkoliikennettä ja kaupungin luonnon-
läheisyyttä, jopa keskustassa. Hän pyöräilee pit-
kin rantoja, bongailee niin lintuja kuin isoja laivo-
ja ja nostureita Jätkäsaaressa. 

Maisa Maltalainen, 68
Maisa muutti Lauttasaaresta Malta-taloon, asuk-
kaiden itse rakennuttamaan kerrostaloon. Maisa 
juo usein aamukahvit kauniin kaksionsa tilaval-
la parvekkeella ja iltaisin saunoo talon yhteises-
sä kattosaunassa. Nyt eläkepäivillään hän nauttii 
kantakaupungin, Hietalahden torin ja hallin lähei-
syydestä merellisessä asuinpaikassaan.

Lisäksi kirjastossa on opastuksia, tietokoneen, kän-
nykän ja tabletin perusopastus alkaa joka toinen maa-
nantai, 8. syyskuuta, ja opastukseen ilmoittaudutaan 
etukäteen. Lukupiiri jatkaa kokoontumistaan, ja satu-
tunti pidetään joka toinen keskiviikko klo 9.30. 

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto ovat samaa ti-
laa. Infokeskus tarjoaa tietoa alueesta ja rakennusaika-
tauluista. Asukkaat käyvät katsomassa pienoismalleja, 
näyttelyjä ja suunnitelmia. 

Jätkäsaaren kirjaston kolme varatuinta kirjaa: 
Minna Eväsoja: 
Melkein geisha, hurmaava ja hullu Japani 
(Gummerus 2016)
Jussi Adler-Olsen: 
Poika varjoista (Gummerus 2016) 
Tommi Kinnunen: Lopotti (WSOY 2016)

Jätkäsaaren asukkaiden lempipaikkoja

Kanava on kaunis iltaisin valojen loistaessa vedestä, sanoi eräs kyselyyn vastannut asukas.  Toinen kehui kanavaa 
läheisine leikkipuistoineen.

Jätkäsaaren kirjasto ja infokeskus ovat asukkaiden arvostamia palveluja, ja oma kirjasto nousi monen 
nimeämäksi lempipaikaksi.
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Kysy lisää veneen huolloista ja talvisäilytyksestä:
Veikko Salli / veikko.salli@hby.fi / +358 400 591 219
Georg Berger / georg.berger@hby.fi / +358 400 445 555
Peter Wickman / peter.wickman@hby.fi / +358 40 847 1393
Kim Örthén / kim.orthen@hby.fi / +358 500 455 207

BOAT YARD

VENEIDEN 
TALVIHUOLLOT 
JA -TELAKOINNIT

Oy Hanko Boat Yard Ab auttaa sinua 
kaikissa venettäsi koskevissa asioissa.

Moottorin huollot
Tunnetuimmat moottorivalmistajat

Moottorin korjaukset

Sähkövikojen korjaukset

Laite asennukset
Navigaattorit, tutkat, lämmittimet, kylmälaitteet, ym.

Vetolaitekorjaukset

Lasikuitukorjaukset

Veneen nostot ja laskut

Veneen talvisäilytys
Lämmin halli, vuokrapaikkoja, osakepaikkoja, myös ulkopaikkoja.

Telakointi ja huolto  010 5833 760

Oy Hanko Boat Yard Ab Telakkatie 5, 10900 Hanko. www.hby.fi

Uusi 10 000 m2 
lämmin halli.

BURGER KING® Ruoholahti
Avoinna ma–la 10.00–22.00, su 11.00–22.00

2956 kpl
+ dippi

Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Kristillinen kirkko on viettänyt 
juhliansa kuluneena kesänäkin 
eri puolilla Suomea. On ollut 
lähetysjuhlia Vihdissä, Sanan 
suvipäiviä Lohjan Vivamossa, 
Kansanlähetyspäiviä Ryttyläs-

sä, Evankeliumijuhlia Virroilla, vanhoillislesta-
diolaisten suviseuroja Torniossa, Herättäjäjuhlia 
Vantaalla, Rukoilevaisten kesäseuroja Nakkilas-
sa, Kirkastusjuhlia Heinävedellä, Uuden Heräyk-
sen kesäseuroja Kokkolassa jne. 

Yli 70 erilaista ja eri liikkeiden järjestämää 
juhlaa on vuoden kirkolliseen juhlakalenteriin 
merkitty. Se tarkoittaa sitä, että hengellisillä ke-
säjuhlillakin väkeä liikkuu sadoin tuhansin. Vaik-
ka paikallisseurakunnissa vaikuttaa kesäisin siltä, 
että toiminta olisi pysähtynyt, kun rippikoululeirit 
ovat menossa ja työntekijät pitävät kesälomiaan, 
niin Jumala ei ole lomalla. Hän toimii omalla sa-
latulla tavallaan ja kesälomallakin voimme hänen 
puoleensa kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa. 

Kaikille kesäaika ei ole ollut vain vapaata ole-
mista ja juhlilla kiertämistä. On myös niitä, jot-
ka ovat lukeneet pääsykoekirjoja opiskelupaik-
kaa etsiessään ja niitä, jotka ovat sairastaneet tai 
niitä, jotka ovat menettäneet omaisiaan kuoleman 
kautta. Olemme joutuneet myös seuraamaan tie-
dotusvälineistä ikäviä uutisia kansainvälisen ter-
rorismin laajetessa kaikkialle maailmaan. Se on 
herättänyt levottomuutta tulevaisuuden suhteen, 
mutta tämän ajan keskellä edelleenkin kaikuu Ju-
malan sana Raamatun profeetta Jeremian kaut-
ta: ”Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon 
ajatuksia: Minä annan teille tulevaisuuden ja toi-
von.” 

Sen ovat kokeneet kaikki ne hengellisen elä-
män vaikuttajat, joita on esitelty Ruoholahden 
kappelissa keskiviikkoiltaisin. Sarja alkoi amerik-
kalaisen David Wilkersonin esittelyllä ja päättyy 
elokuun viimeinen päivä mainettaan paremman 
saarnamiehen Leo Mellerin esittelyllä. Tuomio-
kirkkoseurakunnan syystoiminta alkaa virallisesti 
Elomessulla Vanhassa kirkossa klo 14, jossa kaik-
ki seurakunnan työmuodot ovat esillä ja messun 
jälkeen on keittoa ja kahvia tarjolla. 

Ruoholahden kappelin syystoiminta, lukuun ot-
tamatta lastenkerhoja, alkaa varsinaisesti 4. syyskuu-

ta, jolloin kello 12 on syksyn ensimmäinen messu. 
Samana iltana on klo 17 tilaisuus, jossa esiintyy 
vuosien takainen tangoprinsessa Jaana Pöllänen, 
joka laulaa ja kertoo elämänsä muutoksesta. Hä-
nen miehensä Ville Uusitalo säestää häntä. Ti-
laisuudessa puhuu myös pastori Ilkka Rytilahti 
Suomen Raamattuopistosta sekä Ruoholahti-Jät-
käsaaren oma pappi Seppo S. Kosonen.   

Syksy sisältää monia haasteita ja erityises-
ti odotuksia. Odotusten kohteena on tietysti Jät-
käsaareen rakennettava uusi kappeli, joka aika-
taulun mukaisesti vihittäisiin käyttöön adventtina 
2017. Lomien ja kesäjuhlien jälkeen voimme toi-
vottaa: Tervetuloa syksy!

Seppo S. Kosonen
Ruoholahti-Jätkäsaaren kappalainen

Päättyneet kesäjuhlat

Jaana Pöllänen

DIACOR RUOHOLAHTI 
LÄHELLÄSI
Asiantuntevaa hoitoa isoille ja pienille, koko 

perheen lääkäriasemallamme hyvinvointia 

riittää kaikenikäisille.

DIACOR RUOHOLAHTI

Porkkalankatu 22 A

00180 Helsinki

Olemme avoinna  

ma–to klo 7.30–20.00 ja  

pe klo 7.30–18.00.

VARAA AIKA DIACOR.FI TAI 09 7750 800
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Jätkäsaareen on valmistumassa 
Sukupolvienkortteli, ainutlaatuinen 
monisukupolviasumisen kortteli. 
Se on suunniteltu eri-ikäisten ja eri 
tavalla asuvien ihmisten toiveita 
kuunnellen. Ajatuksena on keskittää 
kolmen talon yhteistiloja yhteen 
paikkaan, jolloin niistä saadaan 
isompia, parempia ja monipuolisem-
pia. Korttelin rakennuttajina ovat 
Settlementtiasunnot, Asuntosäätiö ja 
HOAS.

Kortteli on kyläyhteisön paluu 
kaupunkiin. Ihmisten osaami-
set, taidot ja mielenkiinnon 
kohteet yhdistyvät vapaa-ajan 
tekemisessä, harrastuksissa ja 
tapahtumissa. Lapset, nuoret, 
aikuiset, seniorit ja vanhukset 

elävät ja asuvat kaikki samassa korttelissa. Jät-
käsaaren Sukupolvienkorttelissa yhteisöllisyys 
on yhteistiloja, yhteinen piha, yhteistä tekemistä 
ja tapahtumia. Siellä voi vapaasti elää omaa elä-
määnsä, mutta kenenkään ei tarvitse olla yksin..

Korttelista löytyy tiloja monenlaiseen va-
paa-aikaan ja tekemiseen. Rakennusten läpi kul-
kee esteetön reitti, jota pitkin pääsee suurimmaksi 
osaksi sisäkautta korttelin yhteisiin tiloihin, jotka 
sijaitsevat Hyväntoivonpuiston ja Länsisataman-
kadun kulmauksessa sijaitsevan Settlementtiasun-
tojen talon ensimmäisessä kerroksessa. Toises-
ta kerroksesta ylöspäin jokainen kolmesta talosta 
toimii omanaan. Korttelin piha on asukkaiden yh-
teinen.

Korttelissa yhteisöllisyys lähtee asukkaista. 
He ratkaisevat, mitä he osaavat, taitavat, tietävät 
ja haluavat jakaa toistensa kanssa. Talojen asuk-
kaiden kesken voidaan järjestää esimerkiksi kiel-
ten opiskelua, pyöränkorjausta, lastenhoitoapua, 
koiran ulkoilutusapua tai läksykerho. Aktiviteet-
teihin voi kuulua myös liikuntahetkiä, tavaran 
kierrätystä ja kirpputoreja, ravintolapäiviä, satu-
tunteja, kirjojen vaihtoa ja monenlaisia muita yh-
teisiä toimintoja.

Sukupolvenkorttelissa aloittaa talojen valmis-
tuttua korttelivalmentaja, joka auttaa, tukee ja 

Kyläyhteisön paluu 
kaupungin keskustaan

Punainen HOASin talo on jo valmis, muut valmistuvat helmikuuhun mennessä.

kannustaa asukkaita yhteisen tekemisen löytämi-
sessä ja ylläpitämisessä. Korttelissa voidaan jär-
jestää myös erilaisia tapahtumia, luentoja ja juh-
lia. Näiden onnistumisessa korttelivalvoja on 
apuna.

Sukupolvienkorttelin harjannostajaisia vietet-
tiin 18.8. Kortteliin tulee kaikkiaan 262 asuntoa:

Asuntosäätiö rakennuttaa kortteliin 47 hitas-
asuntoa. Huoneistokoot vaihtelevat 34 neliön yk-
siöistä 143 neliön ylimmän kerroksen viisi huo-
netta käsittävään kotiin. Asunto Oy Helsingin 
Hyväntoivonpuisto valmistuu loppuvuonna 2016.

Jätkäsaaren Setlementtiasuntojen taloon tulee 
113 vuokra-asuntoa. Tulevat asukkaat ovat eri-
ikäisiä. Asuntokoot vaihtelevat 33,5 neliöstä 77 
neliöön. Asunnoista 20 yksiötä on tarkoitettu lii-
kuntaesteisille. Asukkaiden turvallista asumista 
tukee palveluntuottajana Validia Asuminen. Talo 
valmistuu helmikuussa 2017.

HOASin vuokrataloon on jo joulukuussa 2015 
valmistunut 102 opiskelija-asuntoa. Sukupolvien-
kortteli on tulee sijaitsemaan, kuten oheisesta kar-
tasta näkyy, Länsisatamankadun ja Hyväntoivon-
puiston eteläisen reunan risteyskohdassa.

Sukupolvienkorttelin sijainti Jätkäsaaressa.

ku
va

t 
ar

kk
it

eh
ti

to
im

is
to

 h
ed

m
an

 &
 m

at
o

m
äk

i 



10 RUOHOLAHDEN SANOMAT Nro 8/2016

Tilaisuudessa esitellään ajan
kohtaisia teemoja Jätkäsaaren 
suunnittelusta, rakentamisesta, 
 palveluista ja joukkoliikenteestä.

Asiantuntijoiden tietoiskut ajan
kohtaisista aiheista klo 16.30 ja 18. 

Asiantuntijat ovat info pisteillään 
tavattavissa koko illan 
klo 16.30–19.

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto 
Tyynenmerenkatu 1, jatkasaaren_kirjasto@hel.fi, 
puh. 09 310 85815, www.facebook.com/jatkasaari,
www.facebook.com/jatkasaarenkirjasto

Tervetuloa 
Jätkäsaaren 
yleisötilaisuuteen 
Jätkäsaaren infokeskukseen Ja
kirJastoon Huutokonttorille
8.9.2016 klo 16.30–19

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Ruoholahdessa tapahtuu

Helsingin Konservatorion 
kevään 2016 
viimeiset tapahtumat

KS = konserttisali
KMS = kamarimusiikkisali

Helsingin Konservatorion syysluku-
kauden konserttitoiminta alkoi jäl-
leen perinteiseen tapaan Taiteiden 
yön tapahtumalla konservatorion 
aulassa. Pienet ja suuret oppilaat 

sekä opettajat esittivät ohjelmaa jokaiselle jotakin 
-sapluunalla. Illan päätti opiskelijoiden workshop-
bändi, joka innosti yleisöä tanssahtelemaankin. 
Mutta konservatoriossa tapahtuu koko lukuvuo-
den ajan ja luvassa on jälleen syksystä kevääseen 
monipuolisia konsertteja, joista muutamia mainit-
takoon: 

Keskiviikkona 7.9. klo 18.00 konserttisalissa 
räväytetään reippaasti, kun Kaartin soittokunta ja 
opiskelijamuusikot, kapellimestarina Ville Paak-
kunainen soittavat Livenä leffaan -kiertueen toi-
sen konsertin (kiertue alkoi 23.8. Finlandia-talol-
la). Konserttiin on vapaa pääsy.

https://www.facebook.com/kaartinsoittokunta/
videos/1124634430934898/

Opettajakonserttien sarja pyörähtää käyntiin 
syyskuussa ja jatkuu lokakuussa, jolloin näemme 
muun muassa legendan lavalla eli pianotaiteilija 
Liisa Pohjola ystävineen (Minna Pensola, Antti 
Tikkanen, Anu Komsi, Anna Westerlund, Ee-
ro Ignatius) esiintyy. Mestarillista pianismia on 
mahdollisuus kuulla toisessakin opettajakonser-
tissa, jossa soittavat Naoko Shibayama-Aarnia 
ja Antti Hotti. Lokakuussa astuvat myös lasten 
ja nuorten orkesterit, Elohopea ja Visollo laval-
le. Pienet Valmennusorkesteri Valonsäteen oppi-
laat esiintyvät ensimmäistä kertaa orkesterimuu-
sikoina. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 
koostuva orkesteri Helsinki Concordia puoles-
taan konsertoi marraskuussa Tuomas Rousin joh-
dolla. Seuraava Helsinki Concordian esiintymi-
nen onkin oopperaorkesterina tammi-helmikuun 
vaihteessa. Silloin konservatorio esittää Ilkka 
Kuusiston säveltämän koko perheen oopperan 
Muumi. Solisteina on sekä konservatorion opiske-

Ke 7.9. klo 18.00 Livenä leffaan -konsertti. Li-
venä leffaan -kiertue alkaa 23.8. Finlandia-talolla, 
Kaartin soittokunta ja opiskelijamuusikot, kapelli-
mestarina Ville Paakkunainen
https://www.facebook.com/kaartinsoittokunta/vi-
deos/1124634430934898/
KS. Vapaa pääsy
To 22.9. klo 17.00 Kahvikonsertti. Konservato-
rion aula
To 22.9. klo 19.00 Opettajakonsertti, Klaara 
Pyrhönen ym. KS
Ma 3.10. klo 18.00 Harpuin ja kantelein -kon-
sertti. KMS
Ti 25.10. klo 19.00 Opettajakonsertti, Naoko 
Shibayama-Aarnio ja Antti Hotti, piano. KS
To 6.10. klo 18.30 Orkesterit estradilla, Visollo, 
Elohopea, Valonsäde. Konserttisali
Pe 7.10. klo 19.00 Laulajien konsertti, op. Han-

na-Leena Haapamäki. KMS
Ma 10.10. klo 18.00 Musiikki-ilta. KMS
Ti 11.10 klo 19.00 Legenda lavalla: Liisa Poh-
jola. KS
Ke 12.10. klo 19.00 Pianistien ilta, Riitta Sipilän 
oppilaat. KMS
To 13.10. klo 19.00 Anna Linjaman oppilaat, 
r130
Ma 24.10. klo 18.00 Musiikki-ilta. KMS
To 27.10. klo 19.00 Laulajien ilta, Ritva Laama-
sen oppilaat, r130
Ma 31.10. klo 19.00 Kamarimusiikkikonsertti, 
op. Timo Saarilahti. KMS
To 3.11. klo 17.00 Kahvikonsertti, Konservato-
rion aula
Ke 2.11. klo 18.00 Viuluvelhot vauhdissa, Päivi 
Valjakka-Salmisen oppilaat. KMS

lijoita että vierailevia laulajia. Oopperan ohjaa jo 
monelle konservatorion oopperoita nähneelle tu-
tuksi tullut Ville Saukkonen. Lippuja voi jo varata 
konservatorion puhelinvaihteesta tai netistä. Hin-
nat ovat 30 euroa ja 15 euroa. 

Konservatorion konserttikalenteri sisältää siis 
jokaiselle jotakin eli oppilas-, opiskelija- ja opet-
tajakonsertteja, laulukonsertteja, joulukonsertteja, 
oopperaa ja orkesterikonsertteja ja joiden ohjel-
mistoistakin löytyy niin vanhaa kuin uuttakin mu-
siikkia.

Konservatorion konserttikalenterin paperi-
versiota voi noutaa konservatorion aulasta, mut-
ta konserttikalenteri löytyy myös verkkosivuilta 
www.konservatorio.fi > Konsertit.

Helsingin 
Konservatorio 
- Ruoholahden 
konserttitalo

Lukuvuoden aloitusruuh-
kaa konservatorion aulassa.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Tallberginkatu 1, Helsinki

Merikaapelihalli 
Helsinki Design Week: Design Market 3.-4.9.
Gloria Fashion Show 17.9.
Kamariorkesteri Avanti!: 
Hyvinvointitaide-Pahoinvointitaide 20.9.

Valssaamo
Suomen Taiteilijat ry: 48. vuo-
sinäyttely 28.8. asti
Alfa-Art Taidekoulu: 
After Five -päättötyönäyttely 7.-18.9.

Puristamo
Justin Thomas: 
Hanoi Rocks - ’82-’84 1.9. asti
Haagan Taideseura: Puoli vuosisataa 6.-18.9.

Pannuhalli
Gavin Evans: Bowie – The Session 27.8. asti

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Neiti Ida 14.-24.9.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Laura Pietiläinen: Michaela 
– The Queen of Fucking Everything 8.-18.9.

Kaapelitehtaan museot: 
Runokuu - #munelmii -työpaja nuorille 27.8.

Suomen valokuvataiteen museo
Jaakko Kahilaniemi: 
100 Hectares of Understanding 28.8. asti
Alec Soth: Gathered Leaves 8.1.2017 asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Rinta Rinnan – työvuorossa naiset 
8.1.2017 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Muumit teatterissa 31.12. asti / 
Muumi-aarrejahti 27.8.
Kun maailma ei riitä 8.1.2017 asti 
Saako sitä syödä - teatteriruokaa 8.1.2017 asti

PerformanceSirkus
Zaza La Doran Unelmia ja 
Onnenmurusia 27.8. asti

MUU Kaapeli
Aulis Harmaala: 
Himoa ja huolenpitoa 11.9. asti

Galleria Vaaga
Vapaa Taidekoulu: Take Away Art 18.9. asti

Galleria Aapeli
Kasia Vuorinen & Toni Järvinen 11.9. asti

Nurkkagalleria
Kesänäyttely: Vuonna 1954 30.8. asti

EU-MAN Galleria
Amir Khatib 30.9. asti

Vapaa Taidekoulu
Elävän mallin piirustusta 7.9. asti

Stoa Mariapassio 
Marja Paasio, 7v. / 70 v. 31.10 asti

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Maineikas ja moneksi muun-
tuva Kamariorkesteri Avan-
ti! esiintyy syyskuussa pit-
kästä aikaa kotitalossaan 
Kaapelitehtaalla. Konser-
tin teema ottaa kantaa hyvin-
vointiyhteiskunnan ja taiteen 
väliseen suhteeseen huu-
morilla, mutta vakavissaan. 
”Hyvinvointitaide- Pahoin-
vointitaide” soi Merikaapeli-
hallissa tiistaina 20.9. klo 19.
Kapellimestari Jaakko Kuusiston johdol-
la Avantin solisteina esiintyvät mm. laula-
jat Johanna Rusanen, Petri Bäckström ja 
Jaakko Kortekangas.Konsertin juonnois-
sa kysytään, auttaisiko taide, kun hyvinvoin-
tiyhteiskunta voi pahoin.

Kulttuurista leikataan, mutta hoitotaitee-
seen satsataan. Saako hyvinvointimusiikkia 
soittaa mollissa, pitääkö sen olla harmitonta 
ja yksinkertaista? Vai onko hyvinvointia juuri 
itsenäinen ja vapaa taide?

Musiikki on oikeasti lääke moneen vai-
vaan. Tutkijoiden mukaan musiikki voi kas-
vattaa älyä, tehostaa oppimista ja lisätä 
onnellisuutta. Musiikki voi myös houkutel-
la pahoille teille ja epäterveisiin tapoihin. 

Avanti antaa konsertissaan varoittavia esi-
merkkejä, mutta myös eheyttää ja parantaa. 
Tule Avantin konserttiin ja lähde parempana 
ihmisenä!

Konsertin säveltäjänimiä ovat mm. 
Schubert, Marais, Poulenc, Lintinen, Da-
vies, Tshaikovski ja Mozart.

Kamariorkesteri Avanti! syntyi vuonna 
1983 kapellimestari Esa-Pekka Salosen, 
huilisti Olli Pohjolan ja kapellimestari Juk-
ka-Pekka Sarasteen aloitteesta. Orkesterin 
tavoitteena on mahdollisimman korkealaa-
tuinen yhteismusisointi innostuneiden ja tai-
tavien muusikoiden kesken.

Ennakkoluulottoman ja kokoonpanoltaan 
joustavan Avantin myötä Suomessa on voi-
tu kuulla sellaista ohjelmistoa, joka muuten 
jäisi soittamatta. Orkesterin taiteellinen joh-
taja on klarinettitaiteilija Kari Kriikku.

Avanti! tarjoaa musiikkia avarakatseisille 
ja vie kuulijansa rohkeisiin valintoihin: aiem-
min tuttu vaikuttaa tuoreelta ja uudelta, uusi 
pian tutulta. Avanti! liikkuu vapaasti eri aika-
kausissa ja tyylilajeissa, erilaisina kokoon-
panoina ja tinkimättömästi laatua vaalien.

Hyvinvointitaide-Pahoinvointitaide
20.9.2016 klo 19.00
Kaapelitehdas, Merikaapelihalli
Liput toimituskuluineen 27,50 / 17,50 €, 
www.lippu.fi

Lisätiedot: www.avantimusic.fi

Lasten ja nuorten arkkiteh-
tuurikoulu Arkissa Kaapeli-
tehtaalla on jo yli 20 vuotta 
voinut harrastaa arkkiteh-
tuuria! 
Arkki järjestää kerhomuotoisia viikottaisia 
arkkitehtuurin harrastusryhmiä 4-19-vuoti-
aille ikäryhmittäin. Nuorimmat oppivat lap-
si-vanhempi -ryhmissä, joissa lapsilla on 
oma aikuinen työskentelyparina. 7-19-vuo-
tiaat opiskelevat n. 12 oppilaan ryhmissä 
arkkitehdin johdolla. Opetus on tavoitteel-
lista ja vuodesta toiseen etenevää ja nou-
dattaa opetushallituksen taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelmien perusteita. 
Vaihtoehtoja löytyy kaikille päiville ma-la.

Arkissa tutustutaan arkkitehtuuriin ja 
ym päristöön laajasti, aina pienistä esineis-
tä kokonaisten kaupunkien suunnitteluun 
– ja opitaan ymmärtämään tilaa, mittakaa-
vaa, värejä, muotoa, materiaaleja ja ra-
kenteita. Arkissa oppimisen pääpaino on 
omakohtaisessa kokeilemisessa ja kolmi-
ulotteisessa rakentelussa. Jokainen voi 
löytää oman näkökulmansa ja tuntea on-
nistumisen elämyksiä! 

Arkkitehtuuri- ja designleiri
Syyslomalla Arkki järjestää Kaapelitehtaal-

la tiiviskurssin 7-10-vuotiaille. Painotamme 
omin käsin tekemistä, luovaa ongelmanrat-
kaisua sekä pienoismallirakentelua. 

Syntymäpäivät    
toiminnallisen työ pajan kera
Arkissa voit viettää hauskat synttärit, joihin 
sisältyy arkkitehdin ohjaama rakentelutyö-
paja sekä omaa ohjelmaa. 

Karkkitehtuuri-työpajassa rakenne-
taan torneja ja maamerkkejä karkeista ja 
cocktailtikuista. 

Syötävä kaupunki -työpajassa raken-
netaan yhdessä kaupunki tai kylä maistuvista 
materiaaleista kuten kekseistä, voh veleista ja 
sokerimassasta. LEGO® palapelikaupun-
ki -työpajassa kukin osallistuja suunnittelee 
ja rakentaa korttelin yhteiseen mielikuvitus-
kaupunkiin. 

Fashion design -työpajassa suunnitel-
laan ja tuunataan käsilaukku ja esitellään 
se catwalkilla. Kaikkiin synttärityöpajoihin 
si sältyy inspiroiva kuvaesitys aihepiiristä.

Arkki järjestää myös aktiivisia virkistys-
päiviä yrityksille kaupunkisuunnittelun tai 
majanrakennuksen merkeissä!

Lisätietoja:
info@arkki.net  
www.arkki.net

Arkkitehtuurikoulu Arkki

Arkkitehtuuri harrastuksena?Kamariorkesteri Avanti!

Avantille konserttisalin tekee musiikki. Orkesteri on yhtä lailla kotonaan tehdassaleissa, 
kirkoissa ja kapakoissa.

heikki tuuli
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TERVETULOA
KAUPPAKESKUS RUOHOLAHTEEN
TOKMANNILLE
LOISTAVIA AVAJAISTARJOUKSIA SUNNUNTAIHIN 28.8. ASTI

Tarjoukset voimassa  25.–28.8. Ruoholahden Tokmannilla 

Lumene
HYALURONITIIVISTE 
BRIGHT NOW 30 ml
Norm. 18,90

KAIKKI
PUKEUTUMISEN
TUOTTEET

1295
-31 %

Hyundai
AKKUPORA-
KONE 14,4 V
Norm. 34,95

1995
-42 %

20 kappaleen erä!

Ei koske työvaatteita eikä -kenkiä

-30%
normaalihinnoistamme

EUROPE'S
No.

cosmetics brand

www.essence.eu
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Meiltä suositut
Essence-meikit

edullisesti.


