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KOKO PERHEEN KAUPPAKESKUS.
UUTTA!

SHOPPAILU
AIKA LÄHELLÄ.
AINA.
Lähikauppakeskus Ruoholahdessa Sinua palvelevat: Alko, Apteekki, Bieder kukkakauppa, Burger King®, CarWash, Ciao! Caffe, Dressmann,
Ekorent, Fenno Optiikka, Hiusfashion, Hua Du -kiinalainen ravintola, Hupipuisto SnadiStadi, JYSK, K-citymarket Helsinki, K-rauta,
Mayor’s Gym, Motivus, Musti ja Mirri, Needseeker, NycBurger, Posti pakettiautomaatti, Sohvapiste, Subway, Tokmanni

Itämerenkatu 21, Ruoholahti. Tarkemmat tiedot ja myymäläkohtaiset aukioloajat www.kauppakeskusruoholahti.fi

ILMAINEN
Nro 9/2016

1 h PYSÄKÖINTI
K-PLUSSA-KORTILLA

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Pankkiautomaatti, jolla saat setelit
ja kolikot talletettua tilillesi heti! Katutasossa,
kauppakeskuksen aulassa.
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Pääkirjoitus
au, mikä syksy. Juuri
nyt, varhain sunnuntaiaamuna, aurinko paistaa
ja ilma on kuulaan kirkas. Koko alkanut syksy
on säiden puolesta verraton. Ei ole liian kuuma,
eikä kylmä. Ruska on

silmiä hivelevän kaunis.
Kaikenlaiset ötökät ja muut ölliäiset lakkaavat
kiusaamasta ihmisiä. Metsät ovat pullollaan saalista ahkeran poimijan korjata talteen. Tämä vuosi on metsän tarjonnan puolesta erikoisen runsas.
Sieniä on niin paljon, että minäkin huonoine jalkoineni olen niitä sieltä löytänyt. Ja kyllä kermainen kanttarellimuhennos on niin hyvää. On toki
myönnettävä, että kesällä, keväällä ja talvellakin
on omat puolensa. On makuasia, mistä pitää eniten. Eläköön vuodenaikojen vaihtelut.
Kaupunki järjesti syyskuun toisella viikolla infotilaisuuden Huutokonttorin info-kes
kuksessa. Paikalla olivat kaupunginkanslian Jätkäsaaren rakennusprojektin johtajan Outi Säntin
johdolla varsin edustava joukko eri viranomaistahoja kertomassa asuinalueemme suunnitelmista ja niiden toteuttamisesta. Kaupunkisuunnitteluviraston Matti Kaijansinkko kertoi kaavoituksen
etenemisestä, Rakennusviraston katu- ja puistoosaston Anu Kiiskinen puhui puistosuunnitelmista
ja niiden toteutuksesta. HSL:n edustaja Lauri Räty kuvasi joukkoliikenteen tilannetta juuri nyt ja
tulevaisuudessa. Opetusviraston suunnitelmia tulevien koulujen uusista toimintamuodoista esitteli
Katriina Aaltio. Lisäksi paikalla olivat Helsingin
Sataman edustajat kertomassa uuden terminaalin
valmistumisesta sekä Jätkäsaaren rakentamisprojektin logistiikkakoordinaattorit, joille sai esittää
toiveita rakennusfirmojen kurinpidollisista asioista.
Ne infotilaisuudet, joihin olen päässyt aikai
semmin osallistumaan ovat olleet esitelmä
ti
laisuuksia, joissa tiedon omaajat ovat jakaneet sitä
esitelmöimällä joukon edessä. Esitysten jälkeen kuulijat ovat saaneet kysellä ongelmistaan, mikä on aiheuttanut suuren hälinän monen pyytäessä puheenvuoron ja kaikkien puhuessa samaan aikaan. Tällä
kertaa homma oli hoidettu huomattavasti lahjakkaammin. Lyhyiden esitelmien jälkeen kaikki virkamiehet siirtyivät omiin pisteisiinsä ja kuulijat saivat
sen jälkeen mennä näiden luokse keskustelemaan
kysymyksistään. Näin mahdollisimman monelle tarjoutui tilaisuus saada vastauksia juuri itseään

kiinnostaviin ongelmiin. Mainiosti toteutettu tilaisuus, joka olikin saanut asukkaat liikkeelle poikkeuksellisen suurella joukolla.
Lehden keskiaukeamalla kaupunki kertoo
kaavan velvoittamista teoistaan kivijalkaliiketoiminnan luomiseksi uusille asuinalueille. Hyvin
moneen Jätkäsaaren alueelle rakennettavaan kiinteistöön tehdään nyt katutasoon liiketilaa, johon
yritysten on tarkoitus perustaa mahdollisimman
monipuolista tarjontaa asukkaiden viihtyisyyden
takaamiseksi. Haluan taas kerran muistuttaa, että vaikka suunnitelmat ovat hienot ja luotu yksinomaan nykyisten ja tulevien asukkaiden etua
silmälläpitäen, on asukkaillakin vastuu projektin onnistumisesta. Kauppa tai ravintola, hoitola
tai huoltopiste, kaikki nämä tarvitsevat asiakkaita menestyäkseen. Jätkäsaaren kiinteistöjen kivijalkoihin saadaan pysyvää palveluntarjontaa vain,
jos tarjonnalle on myös ostajia. Ruoholahdesta ja
Jätkäsaaresta voidaan luoda itsenäinen ja korkeatasoinen osa Helsingin keskustaa, mutta kaikkien
on siihen luomiseen osallistuttava.
Kirjoitin tuohon yläpuolelle ”Ruoholahden
ja Jätkäsaaren”. Haluan lopuksi ottaa esiin minua hieman huolestuttavan kehityksen, jossa näiden kahden paikan välille on muodostumassa niitä
erottava näkymätön muuri. Jätkäsaarelaiset ovat
vähän niin kuin eri porukkaa kuin ruoholahtelaiset. En näe syytä tällaiseen jakoon. Koko kaupunginosamme virallinen nimi on Länsisataman
kaupunginosa, jonka osia Ruoholahti ja Jätkäsaari ovat. Kummallakin puolella kanavaa on omat
hienoutensa. Yhdessä toimien ja itsemme yhdeksi kokonaisuudeksi tuntien voitamme kaikki loppujen lopuksi.
Toivotaan, että syksy jatkuu kauniina ja kirkkaana. Jossakin vaiheessa ilmat kääntyvät ikäviksi, tulee märkää ja pimeää. Silloinkin asumme
hienossa paikassa ja meillä on tarjolla paljon erilaista tekemistä ihan omilla kotikulmilla. Kaapelitehdas ja konservatorio, kappeli sekä alueen eri
ravintolat tarjoavat ohjelmaa jokaiseen makuun
pimeän kauden yli. Ja onhan meillä kaikilla mukavat kodit, jonne voi käpertyä vällyn alle lukemaan. Ei kestä kauaa, kun taas ollaan uudessa
vuodessa, Suomen juhlavuodessa ja kesä on vähän ajan päässä.
Mainiota syksyä kaikille!
Peter Stormbom

Ruoholahden Sanomat-lehden
voit lukea myös netissä osoitteessa
www.ruoholahdensanomat.fi/
tuoreimmat sanomat
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Lihaskato uhkaa ikäihmisten liikkumiskykyä
Netta Nevalainen, Fysiogeriatria
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SPRINTT-ryhmän jumppatuokio.

käihmisten toimintakykyisten vuosien edistäminen on tärkeää sekä yksilön
että yhteiskunnan kannalta. Ikääntymisen myötä erityisesti liikkumiskyvyn
heikentyminen vaikeuttaa ikäihmisten itsenäistä selviytymistä arjessa, jolloin esimerkiksi ulkona liikkuminen
vähenee ja portaiden nousu sekä tavaroiden nostaminen voi olla raskaampaa. Toimintakyvyn heikentyminen tuo haasteita yhteiskunnalle, kun palvelujen tarve ja kustannukset lisääntyvät.
Helsingin yliopisto on mukana eurooppalaisessa SPRINTT -tutkimuksessa, jossa selvitetään
liikuntaharjoittelun ja ravitsemusohjauksen vaikutuksia toimintakykyyn sekä lihaskadon ehkäisyyn.
Kaksi vuotta kestävässä tutkimuksessa on mukana seitsemän Euroopan maata ja Suomi on mukana ainoana Pohjoismaana. Helsingissä tutkimuksen johtajana toimii geriatrian professori Timo
Strandberg.
”Liikkumiskyky heikentyy ikääntyessä erityisesti lihaskadon eli sarkopenian vuoksi.” kertoo
professori Strandberg.
”Lihaskatoon vaikuttavat ikääntymismuutokset, mutta myös liikkumattomuus. On paljon tutkimuksia liikunnan hyödyistä toimintakyvylle ja esimerkiksi muistisairauksien kuntouksessa. Myös
ravitsemuksella on merkitystä. Ikäihmisten tulisi
syödä monipuolisesti ja saada ravinnosta tarpeeksi
energiaa, proteiinia ja vitamiineja. Tahaton laihtuminen heikentää toimintakykyä.”
SPRINTT -tutkimuksessa selvitetään ikäihmisten toimintakykyä kattavin testauksin lääkärin, tutkimushoitajan ja fysioterapeuttien valvonnassa. Alkututkimusten jälkeen tutkimuskriteerit

täyttävät osallistujat arvotaan kahteen ryhmään ja
tutkimuksen jatko määräytyy tämän mukaisesti.
Kuntoutusryhmäläiset osallistuvat kaksi kertaa
viikossa Fysiogeriatrian järjestämään liikuntaharjoitteluun. Harjoittelu sisältää kävelyä sekä lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua. Lisäksi osallistujat saavat henkilökohtaisesti tehdyn ohjelman
kotiharjoittelua varten sekä yksilöllistä ravitsemusohjausta. Verrokkiryhmän tutkittaville järjestetään kerran kuussa ryhmätapaamisia, joissa
keskustellaan ja kuullaan asiantuntijaluentoja terveeseen ikääntymiseen liittyvistä aiheista. Lisäksi
tapaamisissa on ohjaajan vetämä pieni jumppahetki. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat osallistuvat säännöllisesti tutkimuskäynneille, joissa seurataan laaja-alaisesti terveyttä ja toimintakykyä.
Liikkumista selvitetään mm. aktiivisuusmittarin
avulla.
Euroopan laajuisesti SPRINTT -tutkimukseen
osallistuu 1500 yli 70-vuotiasta ikäihmistä. Suomessa tutkimukseen haetaan mukaan noin 100
henkilöä vuoden loppuun mennessä. Kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudulla asuvat 70 vuotta täyttäneet ikäihmiset, joilla on jo jonkin verran
vaikeuksia liikkumiskyvyssä. Esimerkiksi kävelykeppi voi olla apuvälineenä. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
Tervetuloa mukaan SPRINTT -tutkimukseen!
Lisätietoja osallistumisesta voi kysyä
arkisin klo 8-15 tutkimushoitajilta:
Anja Punkka p. 040 583 6580 ja
Kaisa Karvinen p. 050 590 8707.
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Valtava jono odotti uuden myymälän avautumista.

Viralliset avajaispuheet: Ylipormestari Jussi Pajunen (oik) ja myyntijohtaja Panu Porkka.

Uusi ilme on valoisa ja ilmava.

Myymäläpäällikkö Jukka-Pekka Koskela.

Tokmanni tuli Kauppakeskukseen

Oli vielä kovin varhaista, kun toimittaja hipsi Kauppakeskuksen suuntaan.
Lehti oli saanut kutsun Tokmannin Ruoholahden myymälän avajaisiin. Ovet
avattaisiin kello kahdeksan, mutta toimittaja oli innoissaan lähtenyt liikkeelle hyvissä ajoin. Avajaispäivä oli 25.8. Myymälä sijaitsee Kauppakeskuksen
toisessa kerroksessa.

J

o puoli kahdeksalta Kauppakeskuksen ulko-oven edessä oli kymmenien metrien jono. Tokmannia oli
selvästi odotettu ja nyt haluttiin olla paikalla ensimmäisten joukossa.
Paikalle houkuttivat lukuisat mielenkiintoiset avajaistarjoukset. Tiedossa oli myös, että ylipormestari Jussi Pajunen oli Tokmannin myyntijohtaja Panu Porkan
kanssa tulossa suorittamaan myymälän virallisen avaamisen. Lisähoukuttimena Tokmanni lahjoitti tuhannelle ensimmäiselle kävijälle punaisen
muoviämpärin, joka sisälsi yli kymmenen tuotelahjaa ja alennuskupongin verkkokauppaan. Kahteen ämpäriin oli lisäksi kätketty 100 euron Tokmannin lahjakortti.

Hyvää johtamista
Ennen varsinaisen avajaisseremonian alkamista Panu Porkka kokosi myymälän henkilökunnan
pieneen epäviralliseen palaveriin. Entisenä yritys
organisaattorina toimittaja koki poikkeuksellisen
positiivisena sen, että henkilökunta näin huomioitiin juhlallisuuksien yhteydessä. Panu kiitti kaikkia suuresta työpanoksesta uuden myymälän avajaiskuntoon saattamisesta ja kertoi faktoja uuden
myymälän tunnusluvuista. Lopuksi käytiin läpi ne kriittiset kohdat, joissa avajaispäivän suuri
asiakasjoukko mahdollisesti saattaisi saada aikaan
ruuhkia tai palvelukatkoksia. Varauduttiin siis
päivän koitoksiin. Henkilökunnan huomioiminen
on juhlapäivän onnistumiselle oleellisen tärkeää.
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Suomen suurin halpakauppa
Tokmanni on maan suurin ja ainoa valtakunnallinen halpakauppa. Halpa-sanaa ei Tokmannilla hävetä. Panu Porkka kertoi, että Tokmannilla on tehty perusteellinen toiminnan yhdenmukaistaminen.
Aiemmin usean tuotenimellä toimivat liikeketjut, mm. Tarjoustalo ja Robin Hood, on yhdistetty yhden nimen alle. Prosessi saatiin loppuun noin
vuosi sitten. Viime keväänä yhtiö vietiin pörssiin.
Nyt on käynnissä kaikkien myymälöiden kasvojenkohotus. Ruoholahden myymälä on uuden
konseptin mukainen valoisa ja ilmava Tokmanni.
Pääkaupungin keskustassa toimivana myös valikoimassa on eroja maalaismaisemassa toimivien
suurmyymälöihin verrattuna. Kysyntä on kaupungissa erilaista. Ruoholahden myymälä on ketjun 158. piste. Tavoitteena on lisätä myymälöiden
määrää nykyisestä noin viiden uuden vuosivauhdilla. Tokmanni työllistää noin 3 000 henkeä.

Halpuus on vaihtoehto
Tokmannilla on useita omia tuotemerkkejä eli
brändejä. Iisi-tuotteet ovat muun muassa kodinhoito- ja siivoustarvikkeita sekä pesuaineita. Kotikulta-ryhmään kuuluu sisustustarvikkeita ja tekstiilejä ja Saimaan Design on keittiötarvikkeita ja
astioita.
”Omien brändiemme tuotanto on ulkomailla,
paljolti Kiinassa. Tarjolla on kuitenkin aina myös
tuttuja ja turvallisia kotimaisia brändejä. Haluamme, että asiakkaamme saavat itse tehdä va-

lintansa. He voivat ostaa tutun tuotteen hieman
kalliimmalla tai he voivat päätyä kokeilemaan
Tokmannin omia vaihtoehtoja”.

Korkea laatu on pääasia
”Kaikissa omissa tuotteissamme haluamme varmistaa, että ne ovat laadullisesti korkealla tasolla. Annamme etukäteen valmistajalle tarkan selosteen siitä, millaista tuotetta olemme hankkimassa.
Me myös valvomme hyvän laadun toteutumista paikan päällä tuotantopaikassa. Kelpuutamme
Suomeen lähetettäväksi vain tarkkaan tarkistetut
tuotteet. Samalla valvomme tuotanto-olosuhteita.
Eettisyys on meille tärkeää. Emme hyväksy tuotannossa lapsityövoimaa, emmekä kehnoja työolosuhteita”.
”Halvat hintamme perustuvat edullisempien
työvoimakustannusten lisäksi myös tähän suoraan
kontaktiin valmistajien kanssa. Jos ostaa tavaran
suomalaiselta agentilta, joka ostaa sen ulkomaiselta vientiyritykseltä, joka ostaa sen tukkurilta,
joka ostaa sen valmistajalta, on prosessissa aivan
liian monta osallista. Jokainen näistä haluaa osuutensa. Suora yhteys valmistavan tehtaan kanssa
takaa väliportaan osuuksien poisjäännin”.

Ylipormestari kiitti Tokmannia
Sinivalkoisen nauhan leikkaamisen yhteydessä
ylipormestari Pajunen kiitti Tokmannia siitä, että
helsinkiläisille uuden myymälän myötä on tullut
lisää palveluntarjontaa. Pajunen oli selvästi ylpeä
Ruoholahdesta. Lehden toimittaja sai puheessa
korkeimmalta taholta kauan kaivatun vahvistuksen siitä, että Ruoholahti on osa Helsingin keskustaa. Helsinki on panostanut uuteen merelliseen
keskustaan suuresti. Ei vain Ruoholahteen ja Jätkäsaareen, tulevaisuudessa myös Hernesaareen ja
Telakkarantaan. Kaikki nämä uudet alueet tulevat
muodostamaan merellisen Helsingin keskustan.
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Myymäläpäällikkö 		
toivottaa tervetulleeksi

Pari viikkoa avajaisten jälkeen lehti kävi tapaamassa Tokmannin Ruoholahden myymäläpäällik
köä, Jukka-Pekka Koskelaa. Tarkoituksena oli
kuulostella, miten alku on sujunut ja miltä Ruoholahdessa työskentely on tuntunut. Jukka-Pekka
kertoi, että heitä on tällä hetkellä asiakaspalvelussa 13 henkeä. Näistä yhdeksän on vanhoja tokmannilaisia, jotka ovat siirtyneet muista pisteistä. Näin sekä talon tavat että tuotteet ovat tuttuja.
Ja neljällä uudella on vahva opettajajoukko tukenaan.
”Minulla ja koko meidän talolla on perusajatuksena pyrkiä tarjoamaan loistavaa palvelua.
Edellytämme tuotetuntemusta ja palveluhalukkuutta. Meillä ei ole kanta-asiakaskorttia tai muita sitoumuksia. Meille kanta-asiakas on hän, joka
palaa myymälään oltuaan tyytyväinen kokemaansa”.
Kysyttäessä Jukka-Pekka kertoi huomanneensa, että Ruoholahdessa asiakaskunta on hänen ai
kaisempiin kokemuksiinsa nähden hiuksenhienolla tavalla erilaista.
”Täällä asiakkaat ovat ystävällisiä, mutta myös
vaativia. Usein asiakas tietää, mitä hän on ostamassa ja edellyttää henkilökunnalta apua. Juuri tuollaisista haasteista pidän. Asiakas antaa mahdollisuuden palvella ja samalla tehdä työni hyvin”.
Jukka-Pekka vahvisti, että avajaispäivänä lah
jaämpäreitä todella oli jaossa tuhat kappaletta.
Puolelta päivin kaikki oli jaettu. Aika monessa
ruoholahtelaisessa kodissa on siis nyt upouusi punainen ämpäri.
Tervetuloa Tokmannille!
Tokmanni
Itämerenkatu 21 • Puh. 0300 472 228
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Syystervehdys nutalta!

N

utan toiminnat ovat alkaneet oikein tohinalla. Varhaisnuorten kerhot ovat käynnistyneet
ja osaan kerhoihin mahtuu vielä. Pokemoneja olemme jahdanneet aina Suomenlinnassa asti
ja 17.9. pidimme varhisten leffailtapäivän. Siirryimme myös lasten ja nuorten kanssa digidemokratiaan; perinteiset talokokoukset siirtyivät puhelimiin WhatsApp ryhmään. Kaikki sama tieto
löytyy myös lapsille ja nuorille nuorisotalon ilmoitustaululta kuin puhelimesta. Nyt vaan kaikki
innolla vaikuttamaan toimintaan. Kioskimme varhiksille on auki päivittäin 14.30-14.45 ja 15.3015.45, kuitenkin karkkia ym. makeaa juotavaa
ja syötävää myymme ainoastaan maanantaisin ja
keskiviikkoisin.
Pienen tauon kerhohin ja varhaisnuorisotoimintaan toi 19.9. alkanut hissiremontti. Mutta ei
hätää, kiitos Jätkäsaaren kirjaston, jolta saimme
tilaa toimia varhisten kanssa. Kannattaa käydä
kirjastossa tutustumassa sen tarjoamiin hienoihin
toimintoihin ja palveluihin.
Keskiviikkona 14.9. vieraili talossamme 1-2
-luokkalaisia Ruoholahden ala-asteelta sekä kansainväliseltä koululta. Hauskaa ja jännittävää toimintaa piisasi Hurjaruuthin vetämissä sirkustempuissa, suurkiitokset kaikille 102 kävijälle sekä
Haidille ja Piskolle.
Tiedoksi vielä varhaisnuorten kerhoista – ilmoittaudu mukaan ja kerro vaikka ohjaajille nutalla: maanantaisin kokkaillaan, tiistaisin kokoontuu savikerho, keskiviikkoisin kisaillaan erilaisten

Syysterveiset leikkipuistosta!

pelien ja temppujen sekä tiedon ja taidon merkeissä – tytöt viettävät liikuntahetken Marikan vetämässä kerhossa, torstaisin pääsemme tutustumaan
HurjaRuuthin sirkuspajaan sekä uutena kerhona
aloittanut afro dance – tule rohkeasti tutustumaan
afrikkalaisen tanssin saloihin.
Lisäksi vietämme ns. sähkötöntä päivää (emme pelaa konsolipelejä) vaan teemme yhdessä
kaikkea kivaa esimerkiksi nutakeittiö aukeaa kokkaamiseen kello 14; nutakeittiö on järjestetty yhteistyössä Ruoholahden Alepan kanssa.
Tiistaisin ja perjantaisin teemme varhaisnuorisotyötä yhdessä SDPL:n kanssa. Perjantaisin
6-luokkalaiset voivat olla nutalla kello 17.30-21
ja lauantaisin 16-21. Leffalauantait muille varhaisnuorille kello 16-19.
Iltanuorille on maanantaisin bilisliiga sekä nutakeittiö ja keskiviikkoisin jalkapallotoimintaa.
Turnauksia pidämme viikottain, ehdotuksia lajeista vaan kehiin. Pelitoiminnasta kiinnostuneet lisätietoja saatte Tuomakselta ja jalkapallotoiminnasta lisätietoja Herveltä.
Ruohiksen syksyn fudissarja starttaa 19.9. Pelit on tarkoitettu 15-18-vuotiaille kello 17-19 nutan viereisellä kentällä. Sarjaa pelataan 19.9.
- 21.10. ja se huipentuu finaaliin 21.10. Voittajajoukkue palkitaan yllätyspalkinnolla. Lisä- ja ilmoittautumistietoja saat Herveltä p. 050 559 1776
tai Billyltä p. 050 559 1780.
Toivotamme kaikki lasten ja nuorten huoltajat
tervetulleiksi nuorisotalolle tutustumaan toimintaamme, eiköhän sitä aina kupponen kahvia tai
teetä ole tarjolla.

S

yksyn toiminta leikkipuistossa on
lähtenyt käyntiin hyvin ja ihanat ilmatkin ovat suosineet ulkoilua, leikkejä ja pelejä. Syyskuun aikana
Menninkäisten kerhossa on vietetty
lelu- ja kiviviikkoja ja Kultahippujen kerhossa on tehty luontotutkiskelua ja leikitty luontoleikkejä. Samoin leikkipuistossa on maalattu kauden vihanneksilla, laulettu vauvalauluja
sekä verrytelty kehonhuoltojumpassa päiväkodin

salissa. Päiväkoti Lastentalon johtaja Seppo Rantanen on myös käynyt vierailulla kertomassa päivähoidosta.
Yhteistyössä kumppaneiden kanssa on vietetty ekaluokkalaisille suunnattua Turvallinen Ruoholahti- tapahtumaa. Tällöin alueen koululaiset
pääsivät kiertämään erilaisia rasteja ympäri Ruoholahtea. Leikkipuiston rastilla seikkailtiin köysiradalla, hypeltiin säkkihyppelyä sekä harjoiteltiin
tarkkuusheittoa. Hauskaa oli!

Tulevia tapahtumia puistossa:

Lokakuussa tapahtuu:
• Lauantai 1.10. soppalauantai, nuta auki kello 16-22.45 (jässärit mukaan)
• Lauantai 15.10. leffalauantai kello 16-19, talo auki iltanuorille kello 19-22:45.
• Syyslomaviikko 17.-21.10. Seuraa ilmoittelua www.facebook.com/Ruoholahden
nuorisotalo tai ruoholahti.munstadi.fi-sivulla ja tietenkin tietoa nutan omassa
WhatsAppissa (muista antaa puhelinnumerosi Tuomakselle niin liityt mukaan nutan omaan
ryhmään). Seuraa meitä myös instassa @ruoholahden_nuorisotalo.
• Lauantai 29.9. vietämme eteläisen nuorisotyöyksikön yhteistä tapahtumaa. Tietoa ohjelmasta
ja aikatauluista tulee myöhemmin someen ja nutan ikkunaan.

Nuorisotalolla käymiseen tarvitset vuoden
2016/2017 jäsenkortin, joka on ilmainen. Lisätietoja kortin saamiseksi saat ohjaajilta. Kortti on
hyvä lunastaa nyt, koska 1.10. lähtien peli ym.
pantiksi käy vain jäsenkortti ja lisäksi kortilla saat
soppalauantaisin ilmaisen ruuan.
Edelliseen lehteen pääsi kirjoittajalta pieni
”painovirhe” nuorisotalon ja toiminnanjohtajan
puhelinnumeroiden suhteen, pahoittelut siitä. Tässä ovat oikeat puhelinnumerot:

• Toiminnanjohtaja Leena Jonkari
p. 050 559 1778.
• Nuorisotalon puhelinnumero, josta myös
tavoittaa kaikki ohjaajat p. 050 559 1776.
Henkilökunnan puolesta
Tepa

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.

VARAA AIKA DIACOR.FI TAI 09 7750 800

• Maanantaina 26.9. valokuvasuunnistus perheille klo 10.30 -11.15.
Samoin vauvalaulut klo 11.00.
• Perjantaina 30.9. Päiväkoti Lastentalon ja leikkipuisto Ruoholahden 20-vuotissynttärit.
Leikkipuiston puolella on klo 10.30 onnittelulaulu sekä kahvi- ja kakkutarjoilu.
Klo 11.00 päiväkodin salissa on lasten esityksiä ja dia-show.
• Maanantaina 3.10. Vauvanruokakurssi klo 10.00-13.00, järjestäjänä Uudenmaan Martat.
Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia, lastenhoitoa ei ole järjestetty kurssin ajaksi.
Ennakkoilmoittautuminen puistoon. Ilmoitathan samalla mahdolliset ruoka- aineallergiat.
• Torstaina 6.10. ja 13.10. Kehonhuoltojumppa vauvoille ja vanhemmille klo 11.20-12.05.
Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, oma alusta vain mukaan. Jumppa on
päiväkodin salissa.
• Perjantaina 7.10. syysaskartelua klo 10.30-11.15.
• Maanantaina 10.10. vauvojen värileikki klo 10.00-11.00. Mukaan mahtuu 4 vanhempi-lapsi
paria. Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Perjantaina 14.10. Retki Lapinlahden puistoon. Lähtö klo 10.00 ja paluu n.klo 11.45.
Omia eväitä voi ottaa mukaan.
• Maanantaista perjantaihin 17.10.-21.10. on koululaisten syysloma. Puisto on tällöin avoinna
klo 9.00-16.00. Ohjelmassa on maanantaina 17.10. klo 10.00- 11.30 Imetystukiryhmän
tapaaminen, järjestäjänä Imetyksen tuki ry. Samoin maanantaina on askartelua klo 10.30-11.15.
Tiistaina ja keskiviikkona on vauvasirkustelua klo 10.00-11.00 sekä avointa perhesirkustelua
klo 11.00-12.00. Järjestäjänä Tanssiteatteri Hurjaruuth. Näistä vauvasirkusteluryhmiin on
ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia/ryhmä.
Torstaina luvassa on Skidi-kirjastoauton vierailu klo 10.00-12.00 sekä satutuokio klo 10.30.
Perjantaina temppuillaan temppuradalla klo 10.30-11.00 sekä maalaillaan vauvojen kanssa väri
leikissä klo 10.00-11.00. Värileikki tällä hetkellä täynnä.
Koululaisille tällä viikolla on luvassa Amazing Race-seikkailuviikko.
• Maanantaina 24.10. vauvahierontaa klo 10.00-11.00. Toinen vauvahieronnan kerta samalle
ryhmälle 31.10. Mukaan mahtuu 5 vanhempi-lapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen puistoon.
• Perjantaina 28.10. Haamu-ja kurpitsa- askartelua klo 10.30-11.15.
Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178. Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Samalla haluamme kiittää erilaisista lahjoituksista, joita olemme saaneet leikkipuistoon.
Otamme jatkossakin mielellämme vastaan esimerkiksi nappeja, kankaita, lankoja sekä eläin aiheisia lehtiä.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa syksyä kaikille!
Puiston ohjaajat

ASIANTUNTIJA APUNASI
(YKSI HUOLI VÄHEMMÄN)
www.ramboll.fi
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Ruoholahden
kappelin kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Syksy on muutosta ja
paikallaan pysymistä

S

yksyn saapuminen tuo mukanaan
monenlaisia ajatuksia. Jollekin syksy on uusien asioiden aloittamisen
aikaa, jollekin toiselle syksy tuntuu
pysyvän samanlaisena vuodesta toiseen. Ympärillä muutosta voikin havaita helpommin kuin itsessä; Jätkäsaaren aluekin
rakentuu valmiimmaksi hetki hetkeltä, tulevaisuudessa myös Länsisatamankadulle tulevan kappelimme osalta. Kuitenkin elämä ympärillä myös
muuttuu ja etenee, vaikka arjessa ja mielessä asiat
näyttäisivätkin pysähtyneiltä.
Ollessani opintovapaalla viimeiset pari viime vuotta ja matkustaessani Rovaniemen ja pääkaupunkiseudun väliä, sain mahdollisuuden nähdä
konkreettisesti luomakunnassa tapahtuvia muutoksia. Sama päivä, sama syksy ja sama taivas
ovat kovin erilaisia eri puolelta maata katsoen.
Kuitenkin saman taivaan ja taivaan tähtien alla
seisoin niin etelässä kuin pohjoisessa. Tämän samanlaisuuden sisällä olevan erilaisuuden näkeminen tekee hetket, asiat ja tilanteet ainutlaatuisiksi,
samoin näiden asioiden kokijan.
Kristillisen uskon ytimessä on kaikkialla läsnäoleva Jumala. Taivaan ja maan luoja, on Hän,
joka näkee minut, missä kuljenkin ja minne menenkin. Tarkkanäköisyydessään Jumala, taivaan
tähtien luoja, näkee myös tähtitaivaan katsojan,
aina sisimmän tunteisiin saakka. Tästä rakentuu
elämään turva, joka kantaa myös muutosten ja pysähtymisten halki.
Näin syksyllä kappelilla ovat alkaneet jälleen
viikottaiset toimintamme; perheiden ja lasten kerhot, nuorten kokkikerho, Kappelikahvila on tiis-

taisin klo 14-16 jossa 11.10. tyttöjen oikeuksien
päivänä mukana on Auli Härkönen kertomassa
Opettajan ilman rajoja toiminnasta Keniassa. Tiistaisin kappelikahvilan yhteydessä tai muina aukioloaikoina voit myös tulla tutustumaan Rauno
Öströmin taidenäyttelyyn. Lenkkikävely Töölönlahden ympäri lähtee kappelin edestä perjantaina
30.9. klo 10, tervetuloa ulkoilemaan yhdessä!
Lauantaina 8.10. kappelilla on kirpputoritapahtuma klo 11-14, jolloin kaikenikäiset voivat
tehdä kivoja löytöjä. Kahvibuffetti on avoinna koko tapahtuman ajan.
Kouluikäisten syyslomaleiri pidetään Korpirauhan leirikeskuksessa maanantaista keskiviikkoon 17.-19.10.2016. Luvassa paljon kivaa
tekemistä ulkona ja sisällä. Hinta 40€. Ilmoittautumiset ja lisätiedot Susan Louhemalta, 09-2340
6225, susan.louhema@evl.fi
Olet myös lämpimästi tervetullut kappelille
sunnuntaiseen messuumme klo 12, saamaan voimaa ja sisältöä Jumalan sanasta.
Saakoon kaikkivaltiaan Jumalan läsnäolo ja
rauha kantaa Sinua jokaisena päivänä!

Leena Kopperi,
diakoniatyöntekijä

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

Suomalaista kehonhuoltoa
Method Putkisto on Marja Putkiston
kehittämä kehonhallintamenetelmä.
Marja Putkisto on kehittänyt menetelmäänsä jo kolmenkymmenen vuoden ajan ja kehitystyö jatkuu
edelleen.

R

uoholahdessa Method Putkisto -tunteja tarjoaa proKeho-yrityksessään
Mirja Heinonen. Yritys sijaitsee
Ruoholahdessa keskeisellä paikalla, erittäin hyvien yhteyksien varrella. Mirja kertoo tehneensä aiemmin toimistotyötä ja harrastaneensa maratonjuoksua. Istumatyö ja
raskas harrastus aiheuttivat pahoja selkävaivoja ja
Mirja hakeutui Method Putkisto -tunneille. Harjoittelusta oli apua ja olo tuntui niin hyvältä, että
hän päätti lopulta kouluttautua itse alalle. Koulutus kestää runsaan vuoden ja järjestetään Method
Putkisto Instituutissa, jossa Marja Putkisto edelleen itse opettaa.
Metodi perustuu oivallukseen, että ihmisen
hyvinvoinnin perusedellytys on hyvä ryhti, vapaasti liikkuvat nivelet ja vahvat ryhtiä ylläpitävät lihakset.

Huono ryhti aiheuttaa
monta vaivaa
Jokainen löytää itsensä välillä istumasta etukumarassa niin, että hartiat ovat kasassa eteenpäin.
Virheasennot saattavat aiheuttaa esimerkiksi lihasjännitystä, päänsärkyä ja jäykkyyttä. Samalla myös hengitys vaikeutuu ja olo on kokonaisuudessaan kehno. Istumatyötä päätteen ääressä
tekevällä riski virhe-asentoihin on erityisen suuri.
Method Putkisto -menetelmällä venytetään
lyhentyneitä lihaksia, jotka vetävät luut väärään
asentoon. Ryhdin korjaus vaatii myös syvemmällä
olevien, ryhtiä ylläpitävien lihasten voimistamista. Näin saadaan aikaan pysyvä ryhdin muutos.
Tavoitteena on kehon kokonaisvaltainen tasapai-
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Mirja
Heinonen
tekee
hyvää oloa.

Salissa on rauhoittava tunnelma.
no, ei pelkästään yksittäisten lihasten harjoittaminen. Jokainen voi omalla kohdallaan testata, miltä tuntuu vetää hartiat sivulle ja oikaista selkänsä
suoraan. Eri puolilla saattaa alkaa tuntua kiristystä ja jopa kipua, eikä asennon ylläpitäminen välttämättä ole helppoa.

MP Pilateksessa keskitytään erityisesti keskivartalon vahvuuteen, jolloin tukilihakset saavat
voimaa.
MP 3D Luonnollinen Kasvoklinikka perustuu ajatukseen, että kun pää on oikeassa paikassa, kasvot rentoutuvat ja niska sekä hartiat vapautuvat.

Mirjalla kolme eri 		
kehonhallintatuntia

Menetelmä sopii kaikille

MP Original on syvävenyttelyä ja syväjumppaa,
jolla pidennetään lyhyet, kireät lihakset sekä vahvistetaan ydintukea. Näin keho vapautuu oikeaan
neutraaliasentoon.

Mirja Heinonen korostaa, että menetelmä sopii
ihan jokaiselle aiemmasta liikuntataustasta riippumatta. Tunneilla ohjaaja keskittyy jokaiseen osallistujaan yksilöllisesti. Liikkeet tehdään kunkin

RUOHOLAHDEN SANOMAT

omien mahdollisuuksien mukaan, kehoa ei pakoteta. Tästä syystä ryhmät ovat pienet, jokainen saa
tarvitsemansa huomion. Method Putkisto on kokonaisuudessaan sallivaa, siinä haetaan oman kehon optimia ja se onkin samalla oppi omasta kehosta. Ohjaajan ohjeet ovat hyvin selkeitä, niitä
osaa seurata helposti.
Syksy on hyvää aikaa aloittaa itsensä huoltaminen. Mirja tarjoaa tunteja aamuisin, lounasajalla ja heti töiden jälkeen. Mainio tapa aloittaa on
varata yksityistunti, jonka aikana määritellään nykytilanne ja pohditaan, minkä tyyppiselle tunnille
jatkossa on hyödyllisintä tulla.
Mirja lupaakin jokaiselle yksityistunnin kävijälle yhden aikataulun mukaisen ryhmäviikkotunnin ilmaiseksi. Tarjous on voimassa 10.10. asti
”Kehosi kyky uusiutua on rajaton” (Marja
Putkisto)
Mirja Heinonen
proKeho
Itämerenkatu 3
Puh 045 209 4049
www.prokeho.fi
www.methodputkisto.com
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Kivijalkayrittäjien J

Jätkäsaaren työpaikat ja valmiit asunnot tarkoittavat asiakkaita jo nyt. Lisäksi satama tuo ja vie
päivittäin keskimäärin 17 000 ihmistä. Asukkaat
hyötyvät, kun muualta tulleet käyttävät palveluja
ja ne pysyvät kannattavina.
Tänä vuonna Helsingin kaupunki kysyi jätkäsaarelaisilta, mitä palveluja he toivoisivat alueelle. Asukkaat mainitsivat: leipomo, konditoria,
olutravintola, etnisiä ravintoloita ja muita ihmisläheisiä palveluja.
Toiveista monet voivat toteutua. Tuleehan Jätkäsaareen kaikkiaan Kampin kauppakeskuksen
verran liiketiloja, noin 45 000–50 000 neliömetriä, kun alue on valmis.
”Jätkäsaaressa ajatus on, että vaatekauppoja lukuun ottamatta asukas saa kaikki palvelut lähikortteleista”, projektipäällikkö Matti Kaijansinkko Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta
sanoo. Lähivuosina Jätkäsaareen on tulossa lisää
päivittäistavarakaupan palveluja.

Uusi tulokas Pacific 7

Nepalilaisia mausteita
Nepalilaisessa ravintolassa Sita Bhandari auttaa lounastajaa kaatamaan kahvia. Kahvikuppia

6
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Kuntosali, pienryhmiä ja ohjausta
P&T Kuntoklubi aloitti Jätkäsaaressa Välimerenkadulla vuonna 2012. Toimitusjohtaja Eija Pöytäkivi sanoo, että kuntosali oli aluksi keskellä rakennustyömaata. Nyt kaikki on toisin. Ympärille
on noussut kokonaisia kerrostalokortteleita. Kuntosalin suuret ikkunat tuovat valoa ja avaavat näkymän kadulle.
”Salilla käy paljon työssäkäyviä miehiä ja naisia. Monet heistä ostavat palveluja, personal traineria ja pienryhmäohjauksia, käyvät niin ohjatussa liikunnassa kuin harjoittelemassa itsekseen”,
Pöytäkivi sanoo.
Salilla asiakas kohtaa hänen poikansa, yrittäjä Riku Pöytäkiven. Hän on kuntosalipäällikkö, personal trainer ja maajoukkueuimari. Salilla
saattaa nähdä aktiiviurheilijoita, lähinnä uimareita, harjoittelemassa.
”Suurin osa asiakkaista on jätkäsaarelaisia
asukkaita tai siellä työssä käyviä, ja jonkin verran on kävijöitä läheisistä kaupunginosista”, Riku
Pöytäkivi sanoo.

lim
Vä

Yhteisöllisten ja 		
rentojen ihmisten saari
”Olen muuttanut tuohon kerrostaloon. Viihdyn
niin loistavasti, etten enää koskaan muuta pois”,
sanoo asiakas Pacific 7 –ravintolassa.
Vasta aloittaneet ravintolayrittäjät huomasivat
heti asukkaiden yhteisöllisyyden. Ravintoloitsija
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Jätkäsaaren maalaisleipää!
Jätkäsaaren IPA, Jätkäsaaren makkara tai maalaisleipä! Niitä saa K-Market Jätkäsaaresta.
”Tilaan pieniltä tuottajilta Jätkäsaaren omia
tuotteita, alueen koukkulogolla varustettuina. Haluan vahvistaa yhteisöllisyyttä”, kauppias Ville
Hämäläinen sanoo.
Kauppa myös järjestää asiakkaille tapahtumia
keväisin ja ennen joulua.
K-kaupan päivää rytmittävät erilaiset ihmiset.
Aamulla ja aamupäivällä saapuvat läheisten rakennustyömaiden työntekijät. Iltaa kohden kaupassa käyvät opiskelijat ja työssäkäyvät asukkaat
sekä tietysti perheet.
Yksi asiakasryhmä on laivamatkustajat. Hämäläinen arvioi, että matkailijat ovat tärkeitä kaikille yrittäjille Jätkäsaaressa. Usein isona laumana
ruokakauppaan saapuvan matkailijaporukan tarpeet vain ovat ennalta arvaamattomia.
”Joskus he ostavat kaikki irtokarkit ja toisinaan koko Fairy-hyllyn tyhjäksi”, Hämäläinen sanoo.
K-Market Jätkäsaaren valikoimassa on 6 000–
7 000 tuotetta. Kauppa aloitti vuonna 2012. Aluksi työntekijöitä oli Hämäläisen ja hänen vaimonsa
Pia Hämäläisen lisäksi 6, nyt 12.
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Nimi tuntuu tutulta, Tyynenmerenkadun uuden ravintolan nimi, Pacific 7. Totta tosiaan, Tyynenmerenkatu ja kadunnumero.
”Seitsemän on onnenluku ja osoite”, Sami
Salminen sanoo. Hän, Olli-Pekka Palmu ja Antto Varis omistavat onnennumeroon syyskuussa
2016 avatun Pacific 7:n. Asiakas todennäköisesti
näkee aina jonkun heistä tai koko kolmikon ravintolassa.
”Olemme aidosti päivittäin mukana”, Palmu
sanoo.
Ravintola jakautuu ruokapuoleen, baariin ja
tilauskabinettiin. Ruokapuolen ja baarin korkeat ikkunat antavat vilkkaalle Tyynenmerenkadulle. Pacific 7 on iso, neliömetrejä on yhteensä 440.
Baarin puolella on tilaa esiintyjillekin, musiikkia on tulossa ja toiveita voi esittää.
”Pyrimme viihtyisään olohuonemaisuuteen.
Tänne voi tulla rennosti oleskelemaan”, Varis sanoo.

RUOHOLAHTI

e

Tämän päivän ja huomisen palveluja

pitelevä lounasasiakas kehuu ruokaa: ”Sopivasti
mausteita ja mukavalla lailla erilaista, todella herkullista.”
Vuonna 2015 Bhandarin perhe avasi Mount
Kailashin Tyynenmerenkadulle. On vilkas lounas
aika. Jotkut hakevat ruokaa mukaansa. Yhdessä pöydässä miesjoukko syö huomioliiveissään.
He ovat rakennustyömaalta. Viereisessä pöydässä
aterioi toimistoväkeä, pukumiehiäkin. Pariskunta
kahden hengen pöydässä hymyilee, kun tarjoilija
kantaa heille ruoka-annokset ja lämpöiset Naanleivät.
”Iltaisin ja viikonloppuisin meillä käy enemmän alueen asukkaita. Hekin ovat oikein ystävällisiä”, Bhandari sanoo.
Hänen perheellään on myös ravintola Yeti Nepal Ruoholahdessa. Jätkäsaarta Bhandari pitää hyvänä paikkana yrittää.
”Hotelli Clarion avautuu ja tulevaisuudessa
alueelle tulee lisää hotelleja, joten väkeä riittää”,
hän sanoo.
Jo nyt laivaliikenne, Verkkokauppa ja muu vipinä pitävät ravintolan henkilökunnan kiireisinä.
”Erityisen vilkkaita päiviä ovat tiistait ja torstait, jolloin tarjoamme leipäjuustoa”, Bhandari sanoo.
Paner Koseli on suomalaista leipäjuustoa nepalilaisessa tomaatti-voi-kermakastikkeessa.

Tyy
n

A

sukasmäärä
kasvaa.
Länsisatama pyörii vilkkaana. Tulee lisää hotelleja, asuntoja ja liiketiloja. Jätkäsaaren kasvu
tuo lisää mahdollisuuksia yrittäjille.
Noin 90 prosenttia
nykyisistä liiketiloista
Jätkäsaaressa on jo vuokrattu, ja uusia liiketiloja
valmistuu koko ajan. Kerrostalojen kivijalkatilaa
on tähän mennessä noin 6 000 kerrosneliömetriä,
ja suunnitteilla tai rakenteilla on liki 7 000 kerrosneliömetriä lisää.
”Osa Välimerenkadulle ja Atlantinkadulle tulevista tiloista tulee sopimaan ravintoloille”, projekti-insinööri Katharina Mead Helsingin kaupunginkansliasta sanoo.
Kivijalkatilojen lisäksi Jätkäsaareen rakenne
taan lisää toimistotiloja. Meadilla on ajatuksia,
minkälaisia firmoja tilat voivat kiinnostaa.
”Esimerkiksi yritys, joka haluaa olla niin lähellä Tallinnaa kuin mahdollista, muttei Virossa.
Tai työntekijät tahtovat kulkea työmatkat julkisilla kulkuvälineillä, ja tietysti on monia muitakin,
joille Jätkäsaari sopii”, hän sanoo.
Juuri nyt rakennetaan kokonaista puukorttelia, Wood Cityä. Sinne tulevat asunnot valmistuvat tontin länsipuolelle vuoden 2017 lopussa. Toimistotilat, hotelli, ravintola- ja kahvilapalvelut
valmistuvat myöhemmin. Pelkästään Wood Cityn
hotelli- ja toimistokokonaisuus on 19 000 neliömetriä.
”Jätkäsaaren toimisto- tai liiketiloista kiinnostuneen kannattaa olla nyt liikkeellä ja ottaa yhteyttä rakennuttajiin, sillä tilaratkaisut, esimerkiksi ravintolan mahdollistava talotekniikka,
suunnitellaan paljon ennen rakennuksen valmistumista”, Mead sanoo.

Jätkäsaaren vetovoima ja lähipalvelut lisä

Valmis rakennus
Tuleva rakennus
Nykyinen kohde
Tuleva kohde
Raitiovaunupysäkki
Hotelli
Ravintola tai kahvila
Vapaa-ajan ja kulttuurin kohde
Ruokakauppa
Nykyinen raitiovaunulinja
Tuleva raitiovaunulinja
Kävelykatu
Liike- ja toimitilaa
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Jätkäsaari

ääntyvät koko ajan.

Varis sanoo, että alueella on vahva yhdessä tekemisen meininki.
K-kauppias Hämäläinen sanoo, että alku uudessa paikassa voi viedä aikaa. Vaatii markkinointia ennen kuin asukkaat ryhtyvät käyttämään uutta
lähipalvelua. Toisaalta kun ihmiset löytävät palvelun ja ovat tyytyväisiä, heistä tulee uskollisia asiakkaita. Yrittäjät kehuvat Jätkäsaaren asukkaita,
on rentoa ja aktiivista porukkaa.

Yhä kansainvälisempi Jätkäsaari

3

4

2

5

6

Jätkäsaaren kauppiaspariskunta Ville ja Pia Hämäläinen, K-Market Jätkäsaari,
ma-la klo 7–22, su 9–22.

Kartan luokse?
Jätkäsaareen tulevia liiketiloja voi seurata:
www.uuttahelsinkia.fi/fi/lansisatama/toimitilat
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Teksti: Tiina Torppa
Kuvat: Helsingin kaupungin
aineistopankki/Kimmo Brandt

me
ren
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Johtaja Pia Pakarinen Helsingin Kauppakamarista sanoo, että tulevaisuudessa Jätkäsaaressa
liikkuu paljon ulkomaalaisia matkailijoita.
”Merenrannat houkuttelevat turisteja ja sunnuntaikävelijöitä. Uskon, että Jätkäsaareen tulee
omia chillailupaikkoja”, Pakarinen sanoo.
Vielä keskeneräisestä alueesta kehittyy todella vetovoimainen yrittäjille. Lisäksi Pakarinen
kuulee kantakaupungin palveluyrittäjiltä, että Jätkäsaaren kasvu ja uudet hotellit tuovat asiakkaita
alueen ulkopuolellekin.
Helsinki Business Hub houkuttelee pääkaupunkiseudulle ulkomaisia yrityksiä ja investointeja.
”Jätkäsaari on kiinnostava kohde myös kansainvälisesti kehittää uutta liikenneinfrastruktuuria. Alue voisi olla liikenneratkaisujen koelaboratorio. Kun kaupunginosa rakentuu, liikenteen
sujuvuuden ja ympäristöystävällisyyden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia innovaatioita”, Helsinki
Business Hubin johtaja Miska Hakala sanoo.
Jokin liikennealan asiantuntijayritys voisi Jätkäsaaressa virittää robottibussin tai yhteisautojen
kokeilun. Hernesaaressa kulki robottibussi jo kesällä 2016. Uusilla liikenteen mobiiliapplikaatioillakin olisi mahdollisuuksia. Onhan Jätkäsaaresta
reittejä ulkomaillekin!
”Voisi tutkia, miten matkaketju toimii vaikkapa Tallinnan satamasta ostetulla matkalipulla, jolla pääsisi Helsingin lentokentälle ja siitä maailmalle”, hän sanoo.
Pian Jätkäsaari on monella lailla entistä isompi ja kansainvälisempi.

Ravintoloitsijat Olli-Pekka Palmu, Sami Salminen ja Antto Varis. Pacific 7,
ma-to klo 10.30-24, pe–la 10.30–02, su 12–24.

Nro 9/2016

1. Art Hotel Helsinki: hotelli,
galleria, ravintola ja liiketilaa (2018)
2. Airut-kortteli: asuntoja, ruokakauppa,
ravintola, liiketilaa ja yleinen sauna
(2017–2018)
3. WoodCity: asuntoja, liiketilaa, hotelli,
ravintoloita ja toimitilaa (2018)
4. Clarion Hotel Helsinki: 400 huoneen
hotelli, ravintola, näköalabaari ja
kongressikeskus (2016)
5. L3-makasiini: gallerioita, vintageliikkeitä ja baari
6. Verkkokauppa.com: ravintoloita, näköalaterassi ja pelikonsolimuseo
7. Kvarteret Victoria: asuntoja, ravintola,
teatteri ja kulttuuripalveluita (2017)
8. Keskuskorttelit: asuntoja, liikkeitä ja
palveluita (2020-luvun alkupuolella)
9. Palvelukorttelit: vuonna 2017 järjestetään konseptikilpailu, jossa etsitään
asumisen ja arjen palveluiden ratkaisuja.

Kuntosaliyrittäjä Riku Pöytäkivi, P&T Jätkäsaari, joka päivä klo 05–23 avainkortilla.

Ravintoloitsija Sita Bhandari, ravintola Mount Kailash
ma–to klo 10.30–22, pe 10.30–23, la 12–23, su 12–22.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Yhteistyö päättyi – ystävyys jatkuu
He tekivät tiivistä yhteistyötä seitsemäntoista vuotta. Vaikka yhdessä työskentely on nyt loppunut, he ovat edelleen arjessa perheineen lämpimät
ystävät, jotka jakavat keskenään elämänsä käänteet, joskus jopa lomia
myöten. Vain suuri myllerrys voi lopettaa näin läheisen yhteistyön.
Mutta niin todella tapahtuikin.

H

ammaslääkäri Jussi Jaakkola aloitti työt suuhygienisti Soile Gladin kanssa
hammaslääkäriasema Ruohonjuuressa vuonna 1999.
Ruohonjuuri on pieni ja kotoinen vastaanotto. Juuri sopiva kahden ihmisen työpaikaksi. Jussi on kaikki
nämä vuodet hoitanut lukemattomien ruoholahtelaisten suut ja Soile on häntä siinä avustanut oivana parina. Kanta-asiakaskunta on kunnioitusta
herättävän suuri. Jussi kertoo, että monet paikkakunnalta pois muuttaneet ovat muutosta huolimatta edelleen käyneet Ruohonjuuressa.
Monelle ihmiselle hyvän hammaslääkärin löytäminen johtaa hyvinkin pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen. Jokainen hammaslääkärillä käynti on
aina hieman pelottava, tai ainakin jännittävä kokemus. Luottamus työn suorittajaan helpottaa tilannetta. Jussin hoidossa käyneet arvostavat erityisesti hänen tapaansa tehdä työ nopeasti, ilman
sen suurempia taidehienouksia. Hampaan poraaminen on potilaalle aina vastenmielistä. Porausjäljen ei tarvitse olla kaunis, täytetäänhän kolo
paikka-aineella. Tärkeämpää on, että homma hoituu äkkiä. Moni kokee Jussin osaavan tämän tärkeän osan hammaslääkärin taitoa.

Ihme

tuloksena Ruohonjuuressa työskentelee nyt Virpi
Viinikka.
Virpi on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, Kauhavalta. Hän tulee valmistumaan suuhygienistiksi
Metropoliasta tämän kuluvan syksyn aikana. Virpi
vaikutti suorastaan innostuneelta uudesta työpaikastaan. Tämä on tosi kivaa, hän huokaisi. Myös
Jussi tuntui tyytyväiseltä valintaansa. Virpi on
iloinen ja hän uskaltaa ja haluaa puhua asiakkaiden kanssa. Tämä on tietysti hyvä, sillä Jussi itse
ei ole kova höpöttämään työtä tehdessään.

Täyden palvelun 		
hammaslääkäriasema
Jussi ja Virpi korostavat, että he tarjoavat kaikki perushammashoidon palvelut. Diagnostisoinnissa apuna on panoraamaröntgen, jolla leuat saadaan kerralla kuvattua. Hoitopalveluihin kuuluvat
myös oikomishoito, implantit ja proteesit. Virpi
suorittaa mm. hampaiden valkaisuja.
Jussi haluaa taas muistuttaa parodontiitin vaaroista. Hammasväleihin ja ikenien taskuihin kerääntyvä plakki ja bakteerikanta aiheuttavat ientulehduksen. Hoitamattomana tämä irrottaa
hampaan ikenestä ja syventää ientaskuja. Lopulta
hammas saattaa irrota kokonaan ja lopulta tulehdus aiheuttaa myös leukaluun vetäytymistä. Tällainen pitkittynyt suun tulehdus lisää myös aivo-

Jussi Jaakkola ja Virpi Viinikka
ja sydäninfarktin riskiä. Parodontiittia voi estää
puhdistamalla hampaat huolellisesti. On myös tärkeää tarkistuttaa suun terveyden tilanne jopa kaksi kertaa vuodessa hammaslääkärillä. Näin silmältä piilossa lymyävä kiusallinen sairaus voidaan
havaita ja parantaa.

Soile on jättänyt hammaslääkäriaseman siirtyäkseen omaan, uuteen yritykseensä. Koko ihmeellisen tarinan kertominen vaatii ihan oman juttunsa ja sellainen on luvassakin. Ihmeen perustana
on keksintö, jonka Soile yhdessä kahden poikansa, Artur Gladin ja Simo Mönkkösen kanssa
ovat tehneet. Kehittely lähti ajatuksesta rumien ilmastoinnin ilmanvaihtoritilöiden ulkonäön parantamisesta. Oivallukseen lisättiin ilmastoinnin ohjausjärjestelmän luominen. Syntyi ilmastoinnin
päätelaite, joka yhdistää monta erilaista tekniikkaa ja joka voi ilmoittaa erilaisia ilmanlaadullisia
asioita käyttäjälle. Se tekee myös tarvittavat muutokset ilmanvaihtoon mitattujen arvojen perusteella.
Keksintö on ainutlaatuinen maailmassa. Se on
patentoitu ja sitä on jo markkinoitu kansainvälisillä messuilla yhteistyössä Finpron kanssa. Uuden
yhtiön nimi on AirD, sen kotipaikka on Ruoholahti ja siitä tullaan kuulemaan laajalti lähitulevaisuudessa. Soile Glad poikineen on siis nostamassa
Suomea lamasta. Vain innovaatioilla voidaan korjata Suomen luhistunut kiinnostavuus maailman
markkinoilla. AirD:stä lisää myös Ruoholahden
Sanomien tulevissa numeroissa.

Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri
Jaalaranta 6
Puh 09 685 2400
PS

Havainnekuvassa AirD:n, Soilen uuden
firman ilmanvaihdonpäätelaite, joka on
suunniteltu sisustukseen sopivaksi ja
sisältää myös valon. Järjestelmää on
tarjottu dubailaiseen loistohotelliin.

Jussille uusi työkaveri
Jussi Jaakkola otti Soilelta Ruohonjuuren vetovastuun. Soilen korvaajan löytämiseksi hän laittoi ilmoituksen Metropolia AMK:n sivuille. Haun

TERVEYSTALOSSA PÄÄSET
LÄÄKÄRIIN SILLOIN,
KUN LÄÄKÄRIIN PITÄÄ PÄÄSTÄ.

*Rodenstock Life Free 1.5 SP

Kotimaiset Titan-titaanikehykset
ja moniteholinssit* 590 €
Me näemme ihmisen.
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Jussi ja Virpi kertoivat molemmat, että he jättävät aina varauskirjaan muutamia aikoja akuutteja tapauksia varten. Kova hammassärky on karmeaa ja vaatii erittäin pikaisen hoidon. Jos sattuu
niin, että vapaita aikoja ei kirjassa ole, on Jussi aina valmis hoitamaan kiireellisen potilaan erikoisjärjestelyin.
Virpi on luontoihmisiä. Hän nauttii luonnossa
samoamisesta. Toinen mieliharrastus ovat vanhat
autot. Vielä minä joskus hankin vanhan viisikymmentäluvun Mustangin, hän haaveilee. Uusiakin
Mustangeja on taas tarjolla, mutta ne ovat Virpille aivan liian futuristisia. Virpi vahvisti myös tulleensa Ruohonjuureen vakituiseksi.
”Viihdyn erinomaisesti, asiakkaat ovat muka
via ja tuttavallisia, Jussin kanssa on kiva työskennellä. Tämä hammaslääkäriasema on myös
erinomaisen kodikas ja rauhallinen. Täällä on leppoisaa, vaikka olisi kiirekin. Täällä voisi viihtyä
vaikka seitsemäntoista vuotta”.

Ruoholahden kauppakeskus,
Itämerenkatu 21 · puh. 09-6855 0800 ·
Palvelemme ma–pe 10–19 ja la 10–16
www.fennooptiikka.fi

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.
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Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahdessa tapahtuu

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500
Helsingin Konservatorion
kevään 2016
viimeiset tapahtumat

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Huolellista satamasuunnittelua istuimia myöten

Vasemmalla puinen istuin (Kosch), keskellä metallinen (OMK) ja oikealla nahkapäällysteinen
(Artek).

H

elsingin Sataman matkustajapaviljonki Länsiterminaali 2:n rakennustyöt ovat edenneet jo yli
puoleen välin. Tilojen viihtyisyys ja toimivuus rakentuu monista eri tekijöistä – mukaan lukien odotushalliin sijoitetuista istuimista, joiden
hankintaa parhaillaan valmistellaan pieteetillä.
Heinäkuun alussa Länsisataman nykyisen terminaalin tiloihin ilmestyi kolmen eri design-valmistajan tuolimallia testattavaksi. Koekäytön avulla Helsingin Satama kerää käytännön kokemusta
muun muassa eri istuinmallien kestävyydestä ja sopivuudesta uuden satamarakennuksen pitkäaikaisiin
tarpeisiin. Lopullisen valinnan käyttöönotettavan istuimen osalta Helsingin Satama tekee tämän kuukauden aikana.
Kokeilulla etsitään uuden terminaalin tyyliin
sopivinta penkkimallia ja toisaalta istuinmukavuudeltaan mukavinta ja käytössä kestävintä istuinta.
”Istuimista yksi on saksalaisvalmistaja Koschin
puurakenteinen penkki, toinen OMK Design Londonin metallirakenteinen ja kolmas kotimaisen
Artekin nahkaverhoiltu istuinmalli. Vastaavanlai-
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sia penkkejä löytyy hyvin yleisesti muun muassa
lentoasemien aulatiloista”, kertoo Helsingin Sataman kehittämispäällikkö Jussi Malm.
Malmin mukaan jokainen valittavissa oleva
penkkimalli olisi periaatteessa sopiva satamaterminaalin käyttötarkoitukseen, mutta huolellisella ”koeajolla” pyritään erottamaan jyvät akanoista
eli sellainen vaihtoehto, joka palvelee satamarakennuksen käyttötarvetta myös pitkällä juoksulla.
Kaikki mallit ovat perusominaisuuksiltaan samanlaisia, ja esimerkiksi istuinkorkeudet on sovitettu sellaiseksi, josta jokaisen on helppo nousta
ylös seisomaan. Keskeisenä erona on lähinnä materiaali.
”Koekäytöllä halusimme testata muun muassa materiaalien kestävyyttä kovassa käytössä. Hyvä pintamateriaali ja sen siisteys on yksi tärkeimmistä tekijöistä meille. Uusi terminaali kun on
kyseessä, niin pitää silloin kalusteidenkin olla sen
mukaiset”, Malm toteaa.
Helsingin Satama kehittää parhaillaan Länsisatamaa ja rakentaa aivan Jätkäsaaren kärkeen
uuden terminaalialueen, jonne uusi moderni matkustajapaviljonki Länsiterminaali 2 valmistuu keväällä 2017.

KS = konserttisali
KMS = kamarimusiikkisali

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

To 22.9. klo 17.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä. Konservatorion aula
To 22.9. klo 18.00 Triosis ja Synkronis-kvartetti. Klaara Pyrhönen, Iiris Pyrhönen-Koivula, Vilma Pyrhönen, Elina Susiluoto, Matti Lindholm. P.
Tšaikovski: Jousikvartetto nro 3, A. Dvořák: Terzetto, Teema Sinfoniasta nro 9. Helsingin Konservatorion opettajakonsertti. Konserttisali. 10 / 5
e ovelta tuntia ennen, käteismaksu
Pe 23.9. klo 18.00 Oppilasilta. Janne Malmivaaran oppilaat. Kamarimusiikkisali
Ma 3.10. klo 18.00 Harpun- ja kanteleensoittajien konsertti. Kamarimusiikkisali
(ma 3.10 opettajakonsertti on siirtynyt toiseen
ajankohtaan)
Ke 5.10. klo 19.00 Mestarien messissä. Nuoret
muusikon alut pääkaupunkiseudun musiikkioppilaitoksista musisoivat yhtenä suurena orkesterina Kansallisoopperan orkesterin rinnalla. Luvassa
on musiikin riemua ja taatusti keskittyneitä ilmeitä!
Konsertin johtaa Esa Heikkilä, ja solisteina vierailevat sopraano Anna-Kristiina Kaappola ja tenori Jyrki Anttila. Suomen Kansallisooppera. Vapaa pääsy
To 6.10. klo 18.30 Barokkimusiikkia orkestereiden voimalla. Visollo, lastenorkesteri Elohopea, valmennusorkesteri Valonsäde. Konserttisali
Pe 7.10. klo 19.00 Laulajien konsertti, op. Hanna-Leena Haapamäki. Kamarimusiikkisali
La 8.10. Metro grosso -tapahtuma
klo 12 Konservatoriolaisten esitykset Ruoholahden metroasemalla
klo 15.30 Aulamusiikki Tapiolasalissa Espoon
Kulttuurikeskuksessa, Kulttuuriaukio 2, 02100
Espoo
klo 16 Yhteiskonsertti Tapiolasalissa EMO:n ja
IHMO:n kanssa (pääsymaksullinen)
Ma 10.10. klo 18.00 Musiikki-ilta. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä. Kamarimusiikkisali
Ti 11.10 klo 19.00 Legenda lavalla: Liisa Pohjola. Muut esiintyjät: Minna Pensola, Anu Komsi, Taavi Oramo, Antti Tikkanen, Anna Westerlund, Eero Ignatius. W. A. Mozart - Belá Bartók
- Olivier Messiaen - Franz Schubert. Konserttisali. 20/15 e tuntia ennen ovelta, käteismaksu, varaukset konservatorio@konservatorio.fi tai
www.konservatorio.fi > Lippuvaraukset
Ke 12.10. klo 19.00 Pianistien ilta. Riitta Sipilän
oppilaat. Kamarimusiikkisali
To 13.10. klo 19.00 Iltasoitto. Anna Linjaman
piano-oppilaat, lk. 130
Pe 14.10. klo 18.00 Viulistien iltasoitto. Tapio
Tuovilan oppilaat, lk. 131
Ma 24.10. klo 18.00 Musiikki-ilta. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä. Kamarimusiikkisali
To 27.10. klo 19.00 Laulajien ilta. Ritva Laamasen oppilaat, lk. 130
Ma 31.10. klo 19.00 Kamarimusiikkikonsertti.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kamarimusiikkiyhtyeet, op. Timo Saarilahti. Kamarimusiikkisali
Ti 1.11. klo 19.30 SaLaKivi. Sami Mäkelä, sello,
Okko Kivikataja, klarinetti, Timo Latonen, piano. Erkki-Sven Tüür: Architectonics, M. Glinka:
Trio, A. Zemlinsky: Trio. Konserttisali. 10 / 5 e
Ke 2.11. klo 18.00 Viuluvelhot vauhdissa. Päivi
Valjakka-Salmisen oppilaat. Kamarimusiikkisali
To 3.11. klo 17.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä. Konservatorion aula
To 3.11. klo 17.30 Huilistien ilta. Maija-Liisa
Mäkeläisen oppilaat, lk. 130
Pe 4.11. klo 18.00 Oppilasilta. Mari Kortelaisen
oppilaat. Kamarimusiikkisali
Pe 4.11. klo 19.00 Helsinki Concordia, johtaja Tuomas Rousi. Edvard Elgar: Serenadi jousiorkesterille op. 20, Felix Mendelssohn: Sinfonia
nro 3 a-molli ”Skottilainen”. Liput 5 e orkesterin
toiminnan tukemiseksi. Konserttisali
Ma 7.11. klo 18.00 Violat ja viulut villeinä. Sari
Aallon oppilaat. Kamarimusiikkisali
To 10.11. klo 19.00 Liederkreisit 1. Helsingin

Konservatorion laulajat ja pianistit esittävät liedmusiikin klassikoita, ohj. op. Heikki Pellinen.
Konserttisali
Pe 11.11. klo 18.00 Oppilaskonsertti. Janne
Malmivaaran oppilaat. Kamarimusiikkisali
Su 13.11. klo 15.00 Laulu isälle. Ritva Laamasen
oppilaat. Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40
Vapaa pääsy
Ma 14.11. klo 18.00 Pianistien konsertti (Pianistien Soiva viikko). Opiskelijat ja oppilaat. Konserttisali
Ma 14.11. klo 18.30 Viulujen ilta. Klaara Pyrhösen oppilaat, lk 131
Ke 16.11. klo 18.00 Lauluilta. Konservatorion
laulajat, op. Tehi Sulonen-Georgi. Kamarimusiikkisali
To 17.11. klo 18.00 Painistien Soivan viikon tapahtuma, lk. 131
To 17.11. klo 18.00 Puhaltajien konsertti. Puhallinsoittajat estradilla. Konserttisali
Pe 18.11. klo 9.30 Into parrakas vauva -satumusikaali (kesto n. 35 min.) yli 3-vuotiaille. Kun
on vauvan innokkuus, mieletön mielikuvitus ja
keltainen karhu kaverina, muuttuu arki seikkailuksi! Into - Jouni Bäckström, baritoni, Hunaja Emmi Hatjasalo, sopraano. Piano Anna Nora, klarinetti Markus Kaarto, sävellys Anna Nora, teksti
Pekka Vuori, Kaarina Helakisa, ohjaus Juulia Tapola, visualisointi Eija Mizohata, valosuunnittelu
Helena Roivainen. Konserttisali. Vapaa pääsy
Pe 18.11. klo 18.30 Viulistien ilta. Tapio Tuovilan oppilaat, lk. 131
Ma 21.11. klo 18.00 Huilistien konsertti. Sari
Latosen oppilaat. Kamarimusiikkisali
Ke 23.11. klo 19.00 Nuorten laulukoulu esittäytyy, op. Hanna-Leena Haapamäki. Kamarimusiikkisali
To 24.11. klo 10.00 Visollon konsertti koululaisille. Konserttisali
To 24.11. klo 18.00 Visollon vieraana orkesteri
Tallinnasta. Konserttisali. 5 e orkesterin toiminnan tukemiseksi
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Love Me Do -häämessutapahtuma 1.10.
Tanssin talo: Kiss My Dance 13.-16.10.
Tanssin talo: Cruising for Art club 14.10.
Helsinki Retro & Vintage + Design Expo
22.-23.10.
Olut Expo Finland 2016 28.-30.10.

Valssaamo

Helsingin Taideyhdistys:
Vuosinäyttely 5.-20.10.

Puristamo

Helsingin antiikki-, taide- ja keräilymessut 1.-2.10.
Saimaan ammattikorkeakoulu:
Masters of Saimaa 2016 6.10. alkaen

Turbiinisali

Ooppera Skaala: Bollywood KaBOOM!
8.-15.10.

Stella Polaris: Stella tekee rikoksen
21.10.-5.11.

K&C Kekäläinen & Company
Hafed – kollaasi eroista ja hauraudesta
12.-29.10.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
The Emotional Life of a Dog / What My
Father said & Come Undone 29.9.-9.10.
Eeva Muilu 28.10.-3.11.

Kaapelitehtaan museoiden
perhepäivä 1.10.
Suomen valokuvataiteen museo
YYY 30.10. asti
Alec Soth: Gathered Leaves 8.1.2017 asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Rinta Rinnan – työvuorossa naiset
8.1.2017 asti

Astu sisään Tanssin taloon!

Christian Kipp

Nicola Conibere: Assembly

Nelipäiväisessä Kiss My Dance
-tanssitapahtumassa nähdään mm.
brittikoreografi Nicola Coniberen
teos sekä suomalaisen tanssitaiteen kirkkaimmat tähdet Cruising
for Art -taideklubilla! Esitykset
ovat klubia lukuun ottamatta
maksuttomia.
13.–16. lokakuuta Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettävä Kiss My Dance -tapahtuma on energinen ja värikäs paketti täynnä
tanssin iloa!
Brittiläinen koreografi Nicola Conibere tuo Merikaapelihalliin mielenkiintoisen,
maailmaa kiertäneen Assembly-teoksen,
jossa ryhmä tavallisia kaupunkilaisia esiintyy kolmen tunnin mittaisessa teoksessa
vapaasti sisään tulevalle yleisölle.
Yleisö voi viettää teoksen parissa juuri sen ajan, jonka itse haluaa. Aina, kun yksi katsoja menee sisään esitystilaan, myös
yksi esiintyjä astuu sinne. Kyseessä on tilaan ja ihmisiin jatkuvasti reagoiva teos,
jossa katsojan ei kuitenkaan tarvitse tehdä muuta kuin katsoa. Assemblyn esitykset
ovat avoinna yleisölle to klo 18–21 sekä la
ja su klo 14–17.
Sunnuntaina Coniberen teoksesta nähdään myös poikkeuksellinen yleisön vastaesitys If I Melt For Dance, jonka toteuttaa
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Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo

Nurkkagalleria
Stella Jii 9.12. asti

Muumit teatterissa 31.12. asti
Kun maailma ei riitä 8.1.2017 asti
Saako sitä syödä - teatteriruokaa
8.1.2017 asti

EU-MAN Galleria

MUU Kaapeli

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

Syncness / Pixelache Festival 2016 2.10. asti

Jukka Male Museo

Amir Khatib 30.9. asti

Stoa Mariapassio
Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Toinen todellisuus 23.10. asti

Drawing Gallery D5:
Friidu Kahjo 28.10. asti

Galleria Käytävä

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Jornada Cultural Cubana 1.-31.10.

Galleria Aapeli

Raivo Tönisson 2.10. asti

Me rakastamme arkea

Everyday Design
Yhteisöteatteriryhmä Aikuiset naiset ja Petri
teatteriohjaaja Maria Hyökyvaaran johdolla. Lisäksi tapahtumassa on esillä Mikko
Kallinen & The Companyn tanssianimaatioelokuva REVERSE<forward.
Varsinainen tanssin ilotulitus nähdään
pe 14.10. klo 21–02 järjestettävällä, New
Yorkista kotoisin olevan performanssitaiteilija Brian Lobelin luomalla Cruising for
Art -klubilla, joka sai alkunsa vuonna 2008
maineikkaassa Lontoon Victoria and Albert
Museumissa. The Guardian -lehti on kuvaillut klubia ”Ilkikuriseksi eläväksi installaatioksi”.
Illan aikana yleisön on mahdollista saada one-to-one-esityksiä klubin taiteilijoilta,
lisäksi luvassa on koko yleisölle esitettäviä Tähtihetkiä. Esiintymässä ovat Suomen
tanssitaiteen valloittavimmat taiteilijat: flamencotanssija Kaari Martin ja nykytanssija Auri Ahola, kilpatanssijat Jussi Väänänen ja Katja Koukkula, voguing-tanssija
Anneli Kanninen, nykytanssija Laura Pietiläinen, Kansallisbaletin tanssija Jouka
Valkama, breaktanssija Anniina Tikka ja
katutanssija Mette Linturi.
Tule myös kuuntelemaan to 13.10. klo
13, mitä kuuluu Tanssin talon rakennushankkeelle!
Klubin liput ovat myynnissä www.tiketti.
fi. Muut esitykset ovat maksuttomia.

Arki

Kestävyys

Everyday Design on suunnitellut käytännöllisiä ja ajattomia huonekaluja sekä piensisustustuotteita vuodesta 1995 asti.
Viime vuonna Everyday Design vietti 20
juhlavuottaan, jonka yhteydessä aloitimme
kokonaisvaltaisen brändiuudistuksen. Selkeämpi ja uudistettu verkkokauppamme palvelee entistä paremmin. Haluamme kunnioittaa
tuotteiden alkuperäistä suunnittelutarkoitusta nostamalla arjen tuotteidemme keskeisimmäksi funktioksi.

Kaikki kalusteet suunnittelee muotoilija Helena Mattila. Korkealaatuiset kalusteet
valmistetaan kierrätetystä metallista ja
puuosat suomalaisesta puusta käsityönä
Suomessa.

Toimivuus
Muotokieleltään ajattomat ja monikäyttöiset
tuotteet on suunniteltu erilaisiin käyttökohteisiin ylläpitämään järjestystä ja luomaan tilaa
luovuudelle.

Lähellä
Showroomimme sijaitsee Kaapelitehtaalla
B-rapun 4. kerroksessa.
Laita meille viestiä ja tule
tutustumaan syksyn uutuuksiimme!
www.everydaydesign.fi
info@everydaydesign.fi

www.tanssintalo.fi

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Tarjoukset

Tervetuloa entistä helpompaan

voimassa

K-market Jätkäsaareen!
UUDISTUNUT TO GO
ITSEPALVELUTISKIMME ON
95
1
2
AVOINNA NYT AAMUSTA ILTAAN!
6
3.10.-1.11.201
ellei toisin

mainitA

Suoma
la

laa saat
Tuoretta ka
e
kaupastamm
ä
ll
edelleen mei
ä
yym län
pakattuna m
puolelta!

PARHAAT K-PLUSSA-TARJOUKSET 3.10.-1.11.2016:
Valio

Snellman

2

KUNNON NAKIT
320-400 g

99

5

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia
(7,48-9,34/kg) 3,69 /rs (9,23-11,53/kg)

KULTALEIKKELEET

00

150-200 g

2
kp
l

-13 %
Etu K-Plussa-kortilla

2 kpl

Ilman K-Plussa-korttia
(12,50-16,67/kg) ja yks. 2,89 /kpl (14,45-19,27/kg)

Meillä myös
Pakettiautomaatti

12

00

750 g-1 kg, myös luomu, ei Gefilus

kpl

Saarioinen

4

MARJAKEITOT

-12 %

2 tlk

Ilman K-Plussa-korttia
(2,00-2,67/kg) ja yks. 2,29 /tlk (2,29-3,05/kg)

59

3

ARKIJUUSTOT
600-750 g

99

-27-33%
Etu K-Plussa-kortilla

kpl

Ilman K-Plussa-korttia
(5,32-6,65/kg) 5,49-5,99 /kpl (7,32-9,98/kg)

2

99

320-370 g

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia
(3,18-3,31/kg) 1,95 /pkt (3,90-4,06/kg)

kg

Ben & Jerry’s

4

99

240-400 ml

PAKASTEATERIAT

4 x 120-125 g

E

JÄÄTELÖT 500 ml ja
MONIPAKKAUKSET

Valio Hyvä suomalainen

Kitchen Joy

JOGURTIT

pkt

k

Etu K-Plussa-kortilla

Activia

1

2
tl

KIRJO inen tuore
LOHIF
ILE

-16 %
Etu K-Plussa-kortilla

rs

Ilman K-Plussa-korttia
(8,08-9,34/kg) 3,59 /rs (9,70-11,22/kg)

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Ilman K-Plussa-korttia
(9,98-20,79/kg) 6,55-6,75 /kpl (13,50-27,29/kg)

SUKLAAVOHVELIT
215 g

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

kpl

Fazer Fanipala

4

-23-26%
Etu K-Plussa-kortilla

JÄT K Ä S A A R I

00
2 ps

(9,30/kg)

2
p
s

-18 %
Etu K-Plussa-kortilla

Ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 2,45 /ps (11,40/kg)

palvelemme: ARK. 7–22,
LA 7-22 , SU 9-22
Nro 9/2016

