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1 h PYSÄKÖINTI
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Pankkiautomaatti, jolla saat setelit
ja kolikot talletettua tilillesi heti! Katutasossa,
kauppakeskuksen aulassa.
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T

Pääkirjoitus

aitaa syksy olla ohi. Eilen, kun käytiin meidän Murun parhaan kaverin, Helmin
syntymäpäivillä, oli ulkona tosi kylmä. Neljä astetta
näytti Itäkeskuksen mittari,
samaa julisti oman auton aina oikeassa oleva
näyttö. Ruskakin on varissut jo maahan ja pudonneet lehdet lannoittavat maaperää uuden
kasvun alustaksi. Hieno keksintö tämä vuodenaikojen vaihtelu.
Maailma on edelleen niin sekaisin, ettei
asioiden kehittymistä jaksa seurata. Tulee paha mieli. Vaalit Amerikassa ovat ennen näkemättömän suuri farssi. ”Valtiomiehet” ovat
kuin alakansakoululaiset tappelemassa tikkukaramelleista. Kamalaa oman pesän likaamista. Ihan kunniatonta. Ja täällä meidän puolellamme maailmaa uhitellaan samalla tavalla.
Sodasta on tullut viihdettä. Loukkaantuneita ja kuolleita ihmisiä ja raunioiksi ammuttuja rakennuksia näytetään kuin suuren shown
huippuhetkiä. Asioiden korjaamiseksi ja kärsivien ihmispolojen auttamiseksi ei sitä vastoin voida tehdä mitään. Niin YK kuin EU:kin
ovat voimattomia. Maailmalla saa touhuta ihan omien himojensa mukaan. Historiassa
on ollut natsien holokausti, Ruandan kansanmurha ja lukematon määrä kauheuksia, joiden tapahtumisesta on ollut tieto, kuten on tämänkin päivän katastrofeista. Halvaantunut
maailmanyhteisö ei vaan saa hulluutta kuriin.
Paha jatkuu ja tulee ilmeisesti jatkumaan aina vain.
Meillä ollaan valmistautumassa joulusesonkiin. Kuulostaa hassulta, aikaa on vielä

puolitoista kuukautta, mutta aika lentää. Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa järjestetään tänäkin vuonna suuri Joulukalenteritapahtuma,
jossa eri toimijat omana päivänään avaavat eri
muodoissa oman kalenteriluukkunsa. Tuossa
vieressä on lista osallistujista. Kannattaa tehdä kävelylenkkejä katsomaan, mitä eri toimijat ovat luukkuihinsa keksineet. Ruoholahden
Sanomien seuraava numero ilmestyy 10.12.
Niinpä sunnuntai 11.12. on lehden luukun
vuoro. Kun lehdet on saatu jaettua tai haettua noutopisteistä, voivat varsinkin perheiden
pienimmät ratkoa lehdessä olevaa pientä tehtävää. Lisää kalenterista joulukuun numerossa.
Vuoden kaikkein pimein aika on alkamassa. Pimeyttä vastaan voi kamppailla valoilla. Tuossa vieressä on hyvä esimerkki, miten
valolla saadaan aikaan mielihyvää. Ravintola Faro on peittänyt terassinsa valoilla, jotka loistavat koko kanavan ympäristöön. Olen
muistuttanut aikaisempinakin vuosina, että
syksy voi olla pimeä, mutta synkkä se ei ole.
Synkkyys on mieliala, ei ympäristön laatu. Pimeyttä vastaan kamppaillaan siis valoilla ja
mielen synkkyyttä vastaan harrastuksilla, kivan tekemisellä ja läheisten kanssa yhdessä
puuhaamalla. Ruoholahti ja Jätkäsaari tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia rikastuttaa
arkipäivää. Synkkyyteen ei ole syytä.

Tervetuloa mukaan
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
elämykselliseen joulukalenteriin

R

		
uoholahden ja Jätkäsaaren 		
		
alueen elämyksellinen joulu		kalenteri järjestetään
		
jälleen. Alueen asukkaiden ja
		
toimijoiden yhteinen joulu		
kalenteri toteutetaan nyt kolmatta kertaa. Joulukuun aikana on luvassa talvisia pienoistapahtumia sekä ikkunoihin ilmestyviä luukkuja eri puolella Ruoholahtea ja
Jätkäsaarta. Kannattaa käydä kurkistamassa,
mitä naapurissa tapahtuu.
Mukana ovat jälleen muun muassa Ruoholahden leikkipuisto, useat alueen päiväkodit,

Ruoholahden ala-aste sekä Helsingin kansainvälinen koulu ISH, Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto, Jätkäsaaren palolaitos, Ruoholahden Sanomat
sekä Kaapelitehtaan toimijoita. Myös Mannerheimin lastensuojeluliiton Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys sekä Ruoholahden metroasemalla sijaitseva K-market ovat mukana.
Ruoholahden Sanomat kertoo asiasta lisää
seuraavassa numerossaan.
Tunnelmallista joulunodotusta ja hyviä lenkkeilyhetkiä joulukalenterin luukkuja etsiessä!

Ruoholahden ja Jätkäsaaren
joulukalenterin järjestäjät 2016
1.12.Suomen valokuvataiteenmuseo
2.12. Finnish American Kindergarten
3.12. Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu
4.12. Yllätys tulossa!
5.12. Päiväkoti Laivuri
6.12. Lapinlahden Lähde
7.12. Hotelli- ja ravintolamuseo
8.12. Päiväkoti Maininki
9.12. Leikkipuisto Ruoholahti
10.12. Helsingin kansainvälinen koulu ISH
11.12. Ruoholahden Sanomat
12.12. Päiväkoti Jaala
13.12. Päiväkoti Saukko

14.12. Ruoholahden nuorisotalo Koralli
15.12. Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto
16.12. Ruoholahden ala-asteen koulu
17.12. Helsingin konservatorio
18.12. Ruoholahden ryhmäperhepäiväkodit
ja perhepäivähoitajat
19.12. Päiväkoti Troolari
20.12. Ruoholahden kappeli
21.12. MLL Ruoholahti ja Jätkäsaari
22.12. Päiväkoti Itämeri
23.12. Jätkäsaaren pelastusasema
24.12. K-market Ruoholahti

Valoisaa mieltä syksyyn!
Peter Stormbom

Faro tarkoittaa majakkaa. Majakan lailla
Ravintola Faro antaa valoa syksyn pimeyteen!

Tämän vuoden viimeinen Ruoholahden Sanomat
ilmestyy 10.12.2016.
Joulunalusnumeroon tarkoitettu aineisto
toimitukseen viimeistään 30.11.2016.

RUOHOLAHDEN

SANOMAT

Kansi: Ruoholahdessa on erinomaisen monta hienoa asiaa...
Kuva: PS

10/2016 29.10.2016
Ruoholahden Sanomat® on yhdistyksistä ja puolueista
riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu.
Painosmäärä 23 000 kpl.
JAKELU:
Helsingin Jakelu-Expert Oy ja Suomen Posti Oyj sekä
lehden oma jakeluverkosto.
PÄÄTOIMITTAJA: 		 Peter Stormbom, 			
		 puh. 050 337 5471
TAITTO/AINEISTO: Ars Today
		arstoday@arstoday.fi
KUSTANTAJA: 		 Osakeyhtiö Lintu
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Pikkujoulun tarjous kauneushoitolasta

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

• Täydentävä jalkahoito (2h)
• Kasvohoito
• Täydentävä manikyyri
• Vartalokääre (merilevästä)

Ruoholahden Sanomat 11-12/2016 ilmestyy 10.12.2016.
Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla perillä 30.11.2016.
PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori • ISSN 1458-6371

Muista hoidoista - 20% alennus

49€
59€
34€
99€

Saatavilla myös
lahjakortteja!
Lämpimästi
tervetuloa!

Saukonpaadenranta 8, 00180, Helsinki • www.kauneushoitolasimpukka.fi
Puh: 040 504 0699 • Ark. 8.00-20.00; La 9.00-18.00 tai sopimuksen mukaan.
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Näköala Helsingin kattojen ylle,
huippukokin ravintola ja afterworkeja
– tällainen on Jätkäsaaren uusi tornihotelli.

Tornihotelli on käytössämme

C

larion Hotel Helsingin vieraat astuvat lasiovista sisään korkeaan aulatilaan,
joka on verhoiltu suurilla ikkunoilla ja merinäkymällä. Huomio kiinnittyy
Artekin ja Vitran designkalusteisiin,
DJ-pöytään
se
kä Aalto-maljakon mallisiin vastaanottotiskeihin. Jätkäsaaren portille valmistunut Clarion Hotel Helsinki avasi ovensa maanantaina 17.10. ja
lupaa tekemistä ja elämyksiä hotellivieraiden lisäksi myös paikallisille asukkaille.
Hotellin tilat ovat tyylikkäät ja modernit, mutta tuntuvat sopivan suomalaisten silmiin. Sisustuksessa näkyy sekä suomalaisia että kansainvälisiä design-klassikoita. Näköalahissien ei tarvitse
kuljettaa montaa kerrosta ylöspäin, kunnes näkyviin aukeavat upeat näkymät niin Jätkäsaareen
kuin keskustaan päin. Korkeampi torneista nousee
78 metrin korkeuteen merenpinnasta – esimerkiksi Stadionin torni jää taakse kuudella metrillä.
Näköalat ovat monelle helsinkiläiselle ensimmäinen syy tulla vierailemaan uuteen hotelliin.
Toisen tornin huipulta löytyvät näköalasaunat ja

Hotellin aulassa seinät ovat ikkunaa.

Nro 10/2016

kuntosali sekä kaupungin ensimmäinen, lasireunainen näköalauima-allas. Kuudennessatoista kerroksessa sijaitseva Sky Room -baari on avoinna
kaikille joka päivä jo klo 12 alkaen. Cocktail-listassa on haettu vaikutteita Helsingin historiasta ja
eri kaupunginosista. Esimerkiksi ikkunoista näkyvällä Suomenlinnalla on oma drinkkinsä. Sky
Roomin ikkunoista katsellen saa hyvän kuvan kehittyvästä Jätkäsaaresta, joka nostureineen näyttää värikkäältä kaupunginosalta.
”Jätkäsaareen nousee uutta, merellistä ja tiivistä kaupunkia. On ollut hienoa seurata Jätkäsaaren kehitystä ja rakentaa hotellia samaa tahtia uuden alueen kanssa. Tuntuu että saarelaisilla on
kovat odotukset hotellille, ja näihin odotuksiin
haluamme myös vastata”, kertoo Clarion Hotels
Finlandin Area General Manager Inari Lehtinen.
Pikkujoulusesonki on ovella ja hotellin tiloja on jo varattu monenlaisiin tilaisuuksiin loppuvuonna. ”On musikaalia, pikkujouluja, kokouksia
ja kaikkea siltä väliltä. Meillä on tilaa kaikille ja
kaikelle”, jatkaa Lehtinen.
Clarion ei halua olla tavallinen hotelli, jossa
käydään vain nukkumassa. Katutasossa sijaitsevassa Living Roomissa tullaan järjestämään esi-

merkiksi stand-up-iltoja ja kisakatsomoja. Esillä on Sami Lukkarisen pikselitaidetta ja tilassa soi
menevä musiikki. Sekä Living Roomissa että Sky
Roomissa voi viettää aikaa vaikka töitä tehden,
tai töiden jälkeen after workin merkeissä. Hotellin taustamusiikista vastaavat dj:t useamman kerran viikossa.
Tornien juurelta löytyy se osa hotellia, joka kenties muodostuu lähialueen asukkaille kaikkein tutuimmaksi. Tapahtumatilojen lisäksi Lars
Sonckin suunnittelemaan makasiiniin on auennut ruotsalaisen huippukokki Marcus Samuelssonin suunnittelema Kitchen & Table – ravintola ja
baari, jossa tarjoillaan Manhattanin makuja helsinkiläisellä twistillä. Listalta löytyy esimeriksi
hampurilaisia ja tyrnisorbettia. Ravintolan sisustus näyttää modernilta ja urbaanilta – makasiini
on selvästi saanut uuden elämän.
Inari Lehtisen mukaan hotellin ja makasiinin
muodostama kokonaisuus herää henkiin lopullisesti keväällä, kun hotellia ympäröivät terassit
saadaan ensimmäistä kertaa auki ja etenkin jätkäsaarelaisten käyttöön. Terassi on yksi Helsingin
pisimmistä, ellei jopa pisin.

Faktoja Clarion
Hotel Helsingistä
Uudessa hotellissa on 425 hotellihuonetta viidessä eri huoneluokassa.
Hotellin on suunnitellut Arkkitehdit
Davidsson Tarkela Oy.
Clarion Hotel on osa Nordic Choice
Hotels -ketjua, johon kuuluu 187
hotellia seitsemässä maassa.
Lars Sonckin suunnittelemaan makasiiniin on rakennettu moderni tapahtumakeskus, jossa on 13 erikokoista
tapahtumatilaa.
Ketjun toinen hotelli, Clarion Hotel
Helsinki Airport aukeaa 22.10.
Vantaan Aviapolikseen.

Näköalauima-allas 16. kerroksessa.
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Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Mahtavaa marraskuuta!

K

atsoessani nutan ikkunasta ulos
syyslomaviikolla niin näen ihanan
oranssinsävyisen koivun ja kauniin
auringonpaisteen. Ja nautin näkemästäni… vääjäämättä valo vähenee ja illatkin pimenee; mutta nutalla on lämmin
mieli ja hurjasti tekemistä.
Varhaisnuorille on ollut tarjolla kerhoja; ensimmäinen viiden kerran kokkikerho on saatu
päätökseen ja tyttöjen liikuntakerho on ollut täydessä tohinassa koko syksyn ajan samoin kuin
HurjaRuuthin hauskaakin hauskempi sirkuspaja.
Hissiremontti sotki hiukan savikerhon ja kisakeskiviikon aikatauluja, mutta nyt nekin ovat aloittaneet toimintansa.
Savikerhoon (tiistaisin kello 15-17) mahtuu
vielä mukaan; joten ilmoittaudu nuorisotalolla ohjaajille tai tule tiistaina suoraan kerhoon ja ilmoittaudu kerho-ohjaaja Arjalle. Kerhoon mahtuu 12
ensin ilmoittautunutta.
Kisakeskiviikko aloitti syksyn kautensa tietovisalla, jossa kyseltiin tietoja nutan ohjaajista
– paras ”tietämys” ohjaajista olikin Okolla. Kisakeskiviikko jatkuu aina joulukuulle; jolloin selviää tyttöjen sekä poikien sarjan voittajat. Muistutuksena vielä se, että käykää kommentoimassa ja/
tai kertomassa toiveita digidemokratia kokouksiin
ja niiden antiin WhatsApissa. Jos et kuulu vielä
nutan viikkotiedoteryhmään niin käy antamassa
puhelinnumerosi Tuomakselle ja Marikalle niin
liityt ryhmään mukaan ja et jää mistään tiedosta
paitsi etkä missaa yhtään mukavaa toimintaa tai
tapahtumaa.
Syyslomaviikolla kävimme jo kolmatta kertaa Pokemon jahdissa Suomenlinnassa ja leffalauantaissa katsoimme kera poppareiden Tenavat
elokuvan. Lauantaina 29.10. discoillaan Halloween partyn merkeissä 3-6-luokkalaisten kanssa kello 17-19.30. Sisäänpääsy nutakortilla ja
paras asu palkitaan!!!!!

Varhiksille marraskuussa:
• ma 7.11. nuta on kiinni – eteläisen nuorisotyöyksikön suunnittelupäivän vuoksi.
• la 12.11. soppalauantai – kokkauksesta kiinnostuneet ilmoittautukaa ohjaajille. Nuta auki 6-luokkalaisille kello 16-21. Muistattehan ottaa jässärit
mukaan; jolloin ruoka on ilmaista.
• to 17.11. vietetään iltaa isänpäivä teemalla kello 17.30-19. Kaikki varhaisnuorten isät sekä vaarit ovat tervetulleita tutustumaan lapsenne kanssa
talomme toimintaan - kahvitarjoilu.

Syysterveiset leikkipuistosta!

to 24.11. joulupaja starttaa korttien askartelulla.
la 26.11. leffalauantai varhaisnuorille kello 16-19
– äänestys leffasta WhatsAppissa lähempänä.
• ma 28.11. alkaa 3 kerran joululeivontakurssi, ilmoittaudu osoitteeseen terttu.ylonen@hel.fi – tutustu kurssiin harrastushaku.fi-sivulla. Kuusi ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.
Iltoja olemme viettäneet nuorten kanssa pelaillen; oli kyseessä kortti- tai lautapelit, pingis,
bilis, ilmakiekko tai pöytäfudis; ohjaajat ovat aina
valmiit haastamaan nuoret pelien kuin peliin. Emmekä unohda myöskään yläkerran PS3, PS4 tai
xbox one -pelejä. Monet naurut ovatkin kirvonneet yhteisessä Justdance-tanssipelissä.
Herven vetämä fudiskerho keskiviikkoisin jatkaa pelejään nutan viereisellä kentällä niin
kauan kuin vain sää sallii ja pelaajilla intoa riittää. Nutalla voit siis harrastaa pelaamista ulkona
tai sisällä. Syyslomaa ennen vietettiin talolla yölanit; taisi siltä yöltä unet jäädä pelaajilta sekä Tuomakselta välistä. Syysloman päätteeksi perjantaina vietimme illan leffojen parissa.

Iltanuorille marraskuussa:
• pe 4.11. kauhuleffailta
• ma 7.11. nuta on kiinni – eteläisen nuorisotyöyksikön suunnittelupäivän vuoksi.
ke-pe 9.-11.11. vietämme ehkäisevän päihdetyön
viikkoa – viikolla eri teemoja aiheesta.
• la 12.11. soppalauantai – kokkauksesta kiinnostuneet ilmoittautukaa ohjaajille. Muistattehan ottaa jässärit mukaan; jolloin ruoka on ilmaista.
• to 17.11. nuta auki 19-21 – varhisten isänpäiväjuhlien vuoksi.
• to 24.11. joulupaja starttaa korttien askartelulla.
• la 26.11. nuta auki iltanuorille kello 19-22.45.
Marraskuussa Minnan vetämä meikkausvinkki-ilta, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Seuraa
ilmoittelua päivästä talolla, ruoholahti.munstadi.
fi-sivuilla ja instragamissa @ruoholahden_nuorisotalo.
Tunnelmoidaan kotona kynttilänvalossa ja
aloitetaan piparkakkujen ja joulutorttujen leivonta ajoissa. Nuorisotalolla leivoimme ensimmäiset
tortut jo 17.10.
Mukavaa marraskuuta nuorisotalon
henkilökunnan puolesta toivottaa

Tepa

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

L

okakuussa leikkipuistossa on pidetty
vauvoille värileikkejä, vauvahierontaa sekä on ollut vauvaruokaneuvontaa ja kehonhuoltojumppaa. Samoin
on vietetty leikkipuiston ja Lastentalo päiväkodin 20-vuotisjuhlaa sekä koululaisten
syyslomaviikkoa. Koululaisten syyslomaviikolla
puistossa olikin vierailulla Skidi-kirjastobussi ja
Tanssiteatteri Hurjaruuth järjesti sirkustelua niin
isommille kuin pienemmille lapsille. Koululaisille puolestaan oli Amazing leikkipuisto race-seikkailuviikko. Tällöin seikkailtiin eri maissa tehden erilaisia tehtävärasteja, joissa vaadittiin niin
tarkkuutta, muistia, päättelykykyä kuin eri aisteja.
Ruoholahden leikkipuiston maa oli viikolla Italia ja joukkueen nimi oli Team Roma. Joukkueen
kannustushuuto kuului: Ylärima alas, Team Roma
on paras!
Ihanat ilmatkin suosivat mukavasti seikkailua
ja puistossa ulkoilua syyslomaviikolla. Toivottavasti aurinkoisista säistä saadaan nauttia vielä lähiviikkoinakin.
Kuukauden kuluttua saa ottaa joulutavaroita esille ja valmistautuminen joulun tuloon voi alkaa.
Joulukuussa Ruoholahden ja Jätkäsaaren alu-

een asukkaat ja toimijat ovat järjestämässä yhteistyössä kolmatta kertaa elämyksellistä joulukalenteria Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella.
Joulukuun aikana on luvassa talvisia pienoistapahtumia sekä ikkunoihin ilmestyviä luukkuja eri
puolella Ruoholahtea ja Jätkäsaarta. Mukana on
jälleen leikkipuiston lisäksi muun muassa alueen
päiväkoteja, Ruoholahden ala-aste sekä Helsingin
kansainvälinen koulu ISH, Jätkäsaaren infokeskus
ja kirjasto, Jätkäsaaren palolaitos, Ruoholahden
sanomat sekä Kaapelitehtaan toimijoita. Myös
Mannerheimin lastensuojeluliiton Ruoholahden ja
Jätkäsaaren paikallisyhdistys, Lapinlahden Lähde,
Nuorisotalo Koralli sekä Ruoholahden metroasemalla sijaitseva K-market ovat mukana.
Päivistä 4.12. joulukalenteriluukku odottaa vielä yllätyksentekijää! Jos haluat alueen asukkaana tai
toimijana tulla mukaan toteuttamaan yhteistä joulukalenteria, ota yhteyttä 4.11. mennessä Leikki
puisto Ruoholahteen, puh. 09 310 44 369 tai
lp.ruoholahti@hel.fi.
Jätkäsaaren kirjastossa avautuu myös Tanssiteatteri Hurjaruuthin kokemuksellinen sirkusnäyttely 28.11. ja on avoinna koko joulukuun. Näyttelyssä kerrotaan myös joulukalenterista.

Tulevia tapahtumia puistossa:
• Maanantaina 2.11. klo 10.00 -11. 00 vauvahieronnan toinen kerta. Ryhmä täynnä.
• Torstaina 3.11. ja 10.11. Kehonhuoltojumppa vauvoille ja vanhemmille klo 11.20-12.05.
Jumppaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, oma alusta vain mukaan. Jumppa on
päiväkodin salissa.
• Perjantaina 4.11. Tuo ja vaihda – päivä klo 10.30 -11.15 sekä leikkivarjotuokio.
• Maanantaina 7.11. isänpäiväkorttiaskartelua vauvoille vanhempineen klo 10.30-11.15 .
• Perjantaina 11.11. Isänpäiväaskartelua ja Isänpäiväkahvit tarjolla klo 10.30-11.15
• Maanantaina 14.11. , 21.11. ja 28.11. vauvojen laulut klo 11.00.
• Keskiviikkona 16.11. Valokuvaus klo 9.00-12.00. Kerholaiset klo 9.00-10.30, muut asiakkaat
klo 10.30-12.00. Aikoja voi varata leikkipuiston aulasta. Kuvaajana Kuva-Ahti.
• Perjantaina 18.11. Ilo liikkua- liikuntatuokio klo 11.15-11.45, muut tuokiot pe 25.11. ja 2.11.
Ryhmä kokoontuu siis kolme kertaa. Mukaan mahtuu 7 vanhempi-lapsiparia.
Ennakkoilmoittautuminen.
• Maanantaina 21.11. klo 10.00-11.30 Imetystukiryhmän tapaaminen, järjestäjänä
Imetyksen tuki ry.
• Tiistaina 29.11. Väläys-heijastinsuunnistus n. klo 15.30 alkaen (oma taskulamppu mukaan).
• Maanantaina 5.12. joulukorttiaskartelua vauvoille vanhempineen klo 10.30-11.15.
• Perjantaina 9.12. leikkipuiston joulukalenteriluukku avautuu.
• Maanantaina 12.12. piparien leivontaa klo 10.00-11.30.
Tapahtumista voi tiedustella lisää puistosta, puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon ja ihanaa syksyä ja joulun odotusta kaikille!
Terveisin Puiston ohjaajat

Nautintoja meren äärellä.

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

Uusi syksyinen menu.
Viikonloppubrunssi.

DIACOR RUOHOLAHTI

Olemme avoinna

Porkkalankatu 22 A

ma–to klo 7.30–20.00 ja

00180 Helsinki

pe klo 7.30–18.00.

Bistro avoinna myös talvi-iltaisin.
Faro, Kellosaarenranta 2, 00180 Helsinki
faroravintola.fi, 010 424 9830
facebook.com/faroravintola
#faroravintola
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KOKO HOITO
SAMAN
KATON ALTA.
Terveystalo

Myös fysioterapian ammattilaiset palvelevat
Terveystalo Kampin tiloissa Graniittitalossa.

NOPEASTI HYVÄÄN
HOITOON

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

terveystalo.com

Jaakonkatu 3
(Graniittitalo)

HAASTA ITSESI

JA YSTÄVÄSI

VANKILASEIKKAILUUN

Avaamme uuden konttorin
Kauppakeskus Lauttikseen 1.12.2016.

RUOHOLAHDESSA!
EUROOPAN PARAS, TAITOJA, KETTERYYTTÄ JA ÄLYÄ VAATIVA VANKILASEIKKAILU.
NYT NETTIVARAAJAN ETUNA 90 MINUUTIN SEIKKAILU 60 MINUUTIN HINNALLA KIRJOITTAMALLA LISÄTIETOIHIN RS16.

VARAA OMA SEIKKAILUSI OSOITTEESSA WWW.PRISONISLAND.FI

Avajaispäivänä 1.12. tarjoamme kakkukahvit klo 10.00-15.00.
Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme!

TARJOUS VOIMASSA HELSINGIN TOIMIPISTEESSÄ MA-KE MARRASKUUN AJAN.

SALMISAAREN LIIKUNTAKESKUS | ENERGIAKATU 3, 2.KRS | 00180 HELSINKI | HELSINKI@PRISONISLAND.FI | +358 (0)50 596 5017

H e l s i n k i , l au t ta sa a r e n t i e 2 8 , 0 2 0 0 3 0 0 0 ( p v m / m p m ) , n o r d e a . F i
Nordea Pankki Suomi Oyj

ruoholahdensanomat_10/16.indd 1
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Lisää parkkipaikkoja k
Teksti: Tiina Torppa
Kuvat: Helsingin kaupungin
aineistopankki / Antti Pulkkinen

Tulee uusia asukkaita,
pyörii rakentajia,
liikkuu matkustajia.
Entä parkkipaikat
Jätkäsaaressa?

A

utopaikkojen rakentaminen, määrä ja sijainti
Jätkäsaaressa
– siihen kaikkeen vaikuttavat alueen asemakaavat,
rakentamisen aikataulut ja ennen kaikkea
ihmisten tarpeet.
”Kaupunkia tehdään koko ajan
moniin eri tarpeisiin. Kuten muuallakin Helsingissä, Jätkäsaaressa tehdään
paikkoja kaikille ihmisten käyttämille
kulkuvälineille, niin polkupyörille kuin
au
toillekin”, Länsisataman projektinjohtaja Outi Säntti sanoo.
Helsingin kaupunki arvioi jokaisen uuden alueen parkkipaikkatarpeita jo kaavoitusvaiheissa. Jätkäsaareen
on kaavoitettu noin yksi parkkipaikka 125:ttä kerrosneliömetriä kohden tai
0,6 autoa yhtä asuntoa kohden.
”Täysin yksiselitteistä vastausta parkkipaikkojen tulevasta määrästä Jätkäsaaressa ei ole. Määrä riippuu
paikasta ja asuntotyypistä, esimerkiksi opiskelija-asuntojen parkkipaikkojen
määrä on alempi”, Säntti sanoo.
Käytännössä kaupunki velvoittaa
rakennuttajan tekemään tietyn määrän
parkkipaikkoja asukkaille määrätyssä
ajassa ja tiettyihin paikkoihin.

Uutta parkkitilaa
maan alla ja päällä
Parkkipaikkoja rakennetaan lisää sitä
mukaa, kun Jätkäsaari kasvaa.
”Kadunvarsille tulee lisää lyhytaikaista pysäköintiä, kunhan uudet kadut
valmistuvat”, Säntti sanoo.

Kadunvarsipaikat ovat vähintään
30 minuutin, korkeintaan kahden tunnin asiointi- ja vieraspaikkoja P-merkillä. Vähitellen kaikki kadunvarsipaikat tulevat maksullisiksi.
Tähän mennessä valmistuneiden kiinteistöjen autopaikat sijoittuvat pääosin korttelien alla oleville
pysäköintikansille. Maanalainen Rokkiparkki valmistuu loppuvuonna 2016.
Myöhemmin tulee pari uutta parkkitaloa, Atlantinkaari ja Saukonlaituri.
Yhden autopaikan rakentaminen Kalliotilaan, kuten Rokkiparkkiin,
maksaa 46 000 euroa ja parkkitaloon
30 000 - 34 000. Maanpäälliselle tontille rakennetun autopaikan kustannukset ovat 5000 - 10 000 euroa.
Rokkiparkkia sekä myöhemmin rakennettavia parkkitaloja Saukonlaituri ja Atlantinkaari pyörittää Jätkäsaaren
Pysäköinti Oy. Se on Helsingin kaupungin yhtiö, jonka tehtävänä ei ole
tuottaa voittoa.
Rakennuttaja ja taloyhtiö kuitenkin päättävät parkkipaikkojen lopulliset hinnat asukkaille ja kuinka ne jyvittävät hinnat asuntokohtaisesti.

900 parkkipaikkaa Rokkiparkkiin
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n Rokkiparkki tulee näillä näkymin käyttöön marras–joulukuussa 2016. Asemakaavassa
määriteltyjen kiinteistöjen velvoite on
hankkia asukkailleen autopaikat Rokkiparkista. Sinne tulee yhteensä 900
paikkaa. Parkkihalliin johtaa kaikkiaan
10 hissi- ja porraskuilua, joita käyttää
noin 30 taloyhtiötä.
”Ihmiset kävelevät kotoaan itseään
lähimmälle sisäänkäynnille, laskeutuvat alas parkkihalliin ja ajavat ulos Välimerenkadulta”, Jätkäsaaren Pysäköinnin toimitusjohtaja Antti Koljonen
sanoo.
Kaikki ulos- ja sisäänajo Rokkiparkkiin kulkee Välimerenkadulta, ja
samasta paikasta on lisäksi sisäänajo
Airut-korttelin parkkiin, kyseisen korttelin asukkaiden pysäköintilaitokseen.
Rokkiparkkiin saapuva autoilija valitsee vapaan autopaikan, autokohtaisesti nimettyjä asukaspaikkoja ei ole.

”

Kadunvarsille
tulee lisää lyhytaikaista pysäköintiä,
kunhan uudet
kadut valmistuvat.

Rokkiparkkiin tulee autopaikkojen lisäksi kiin
teistöjen väestönsuojia
ja Helsingin kaupungin Staran varikko.

Palmian parkit raksaväelle
Helsingin kaupungin omistama Palmia
on perustanut ja perustaa rakennustyömaille maksullisia parkkipaikkoja sitä
mukaa, kun eri puolille Jätkäsaarta rakennetaan.
Rakennusväen parkkipaikkojen tarve elää jatkuvasti.
Jätkäsaaressa työskentelee päivittäin noin 1000 - 2000 rakennusalan
ammattilaista. Projektipäällikkö Pekka Mukkala Helsingin rakennusvirastosta arvioi, että rakentajista noin puolella on autot.
”Monet työntekijät viipyvät työmaalla vain oman työvaiheensa ajan.
Ensin saapuvat maarakentajat, sen jälkeen perustusten tekijät, sitten elementtirakentajat ja seuraavaksi sisätilojen rakentajat”, Mukkala sanoo.
Ja yksi ammattilainen saattaa työskennellä samana päivänä vain jonkin
aikaa työmaalla ja siirtyä vaikka Kalasatamaan tai Kruunuvuorenrantaan. Lisäksi ammattilaisen mukana kulkevat
usein omat työkalut ja tarvikkeet – autossa.
Kaikille rakennustyömiesten autoille kaupunki ei kuitenkaan pysty
järjestämään parkkipaikkoja. Tila Jätkäsaaressa vähenee koko ajan sitä mukaa, kun alue valmistuu.

Rokkiparkissa ei ole autokohtaisesti nimettyjä paikkoja, vaan autoilijat pysäköivät vapaana oleville paikoille.
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kasvavaan Jätkäsaareen
Kaksi pysäköintitaloa vuonna 2019
Jätkäsaareen rakennettavien kahden pysäköintitalon suunnitelmat lupaavat kiinnostavaa kaupunkikuvaa.
”Helsingin kantakaupunkiin ei ole moneen
vuoteen rakennettu maanpäällisiä parkkitaloja.
Kun rakennetaan pysäköintitaloja keskelle kaupunkitilaa, niiden pitää istua alueen kaupunkikuvaan”, Länsisataman projektinjohtaja Outi
Säntti sanoo.
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy rakennuttaa kaksi
pysäköintitaloa, Saukonlaiturin ja Atlantinkaaren, joiden on määrä valmistua vuosina 2018–
2020.
Parkkitalot näkyvät monille asukkaille ja rakennuksen pitää näyttää hyvältä niin kotien ikkunoista kuin katukuvassakin.
Parkkitalot suunnittelevat arkkitehdit Samuli Woolston Arkkitehtitoimisto ALAsta ja
Vesa Humalisto Serum arkkitehdeista. Nyt on
menossa hankesuunnittelu, jolloin eri suunnitelmien eri vaihtoehtoja verrataan.
Se on kuitenkin jo nyt varmaa, että uusiin
pysäköintitaloihin tulee sähköautojen latauspaikkoja. Sekin on selvää, ettei Atlantinkaaren
ja Saukonlaiturin pysäköintitaloissa ole nimettyjä paikkoja, vaan Rokkiparkin tapaan asukas
jättää autonsa vapaalle paikalle.

Atlantinkaaren pysäköintitaloon 355 asukaspaikkaa
Atlantinkaaren pysäköintitaloon tulee noin 355
pysäköintipaikkaa korttelin 20830 asukkaille.
Lisäksi tulee joitakin parkkipaikkoja liiketilojen

asiakkaille, sillä pysäköintitalorakennuksen ensimmäiseen kerrokseen on hankesuunnitelman
mukaan tulossa liiketila.
Muutoin pysäköintitalon suunnitelmat vielä elävät.
”Teemme useita suunnitelmia ja niitäkin
säädetään ajan mittaan”, arkkitehti Vesa Humalisto sanoo.
Asemakaavassa rakennuksen katoksi on
määritelty viherkatto. ”Katto näkyy lähellä olevien kerrostalojen ikkunoihin. On eri asia nähdä
viherkatto kuin bitumikatto tai vastaava”, Humalisto sanoo.

Saukonlaiturin pysäköintitaloon 473 asukaspaikkaa
Saukonlaiturin pysäköintitalo rakennetaan alueen pohjoisosaan ja sinne tulee 473 paikkaa.
Autoilijalle pysäköintitalossa kulkemisen pitää
olla miellyttävää ja samalla selvää, ymmärrettävää.
”Parkkitalot ovat usein massiivisia betonirakennelmia, mutta betonia voi pehmentää eri
keinoin sisällä ja ulkona”, arkkitehti Samuli
Woolston sanoo.
Keinoja voivat olla puurakentaminen, kasvi-istutukset ja värit. Woolston kertoo, että pysäköintitalon etelänurkkaan on tulossa vehreä
pieni aukio. Piilotetun maanalaisen pysäköinnin
vaihtoehtona pysäköintitalon on tarkoitus tuoda
kaikille alueen asukkaille lisäarvoa, hieman vihreyttä.

Kysy Jätkäsaaren rakentamisesta
Projektinjohtaja Outi Säntti päivystää Jätkäsaaren infokeskuksessa
ja kirjastossa torstaina 24.11. klo 16.30–18. Tule juttusille!

Totta & tarua pysäköinnistä Jätkäsaaressa
Jätkäsaaressa autotonkin maksaa 		
pysäköintipaikasta asunnon hinnassa.
Tarua ja totta! On mahdollista, että autoton joutuu maksamaan parkkipaikasta asuinkustannuksissaan. Asuntoja myyvä rakennuttaja ja asunto-osakeyhtiö päättävät
maksuista.
Helsingin kaupunki ei voi vaikuttaa asiaan, vaan
kaupungin rooli on kaavoittaa ja määrätä rakennuttajat
tekemään parkkipaikat.

Parkkipaikan hinta on tosi korkea.
Tarua ja totta! Jätkäsaaressa parkkipaikkojen vuokravastikkeet ovat noin 40-250 euroa kuukaudessa. Halvin
sisältää pelkän siivouksen ja korkeassa hinnassa yleensä lyhennetään yhtiölainaa.
Parkkipaikan hinta ja maksutapa vaihtelevat kiinteistöittäin: rakennuttajat ja asunto-osakeyhtiöt päättävät, kuinka rakennuskustannukset jaetaan asukkaiden
kesken.

Uudet asukkaat saavat parkkipaikat
vasta myöhemmin, koska parkkipaikkojen rakentaminen myöhästyy.
Tarua! Kaupunki velvoittaa rakennuttajat tekemään
parkkipaikat ajoissa. Jotkut taloyhtiöt ovat voineet
käyttää väliaikaisia paikkoja esimerkiksi ennen Rokkiparkin valmistumista.

Jätkäsaaressa ei ole aluepysäköintiä
kuten muualla kantakaupungissa.
Totta! Jätkäsaaressa ei ole eikä sinne tule aluepysäköintiä. Kadunvarsipaikat on tarkoitettu noin 0,5-2 tunnin
pysäköintiin ja kaikista niistä tulee vähitellen maksullisia. Kadunvarsipaikkoja on nyt Saukonpaadessa, Välimerenkadulla sekä Tyynenmerenkadulla ja sen poikkikaduilla: Rionkatu, Juutinraumankatu, Suezinkatu ja
Kap Hornin katu.

Jätkäsaaressa ei ole vieraspaikkoja.
Tarua! Kiinteistöjen vieraspaikat järjestää yleensä taloyhtiö, ei kaupunki. Kaupunki järjestää lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja, korkeintaan pari tuntia.

Länsisataman matkustajat vievät autopaikkoja.
Pysäköinti Jätkäsaaressa.

Tarua! Länsisatamassa on omat parkkipaikat ja vastedes satama rakentaa parkkitalon matkustajilleen. Niin
nykyiset kuin tulevatkin sataman parkkipaikat ovat
maksullisia.

Kaupunki ei sakota Jätkäsaaressa väärinpysäköityjä autoja
Tarua! Helsingin pysäköinninvalvojat kiertävät Jätkäsaaressa siinä missä muuallakin. Lisäksi Palmia valvoo pysäköintiä omilla paikoitusalueillaan.

Kaupunki lupasi tehdä 		
Jätkäsaaresta autottoman.
Tarua! Täydellistä autottomuutta ei ollut luvassa edes
10 vuotta sitten, kun nyt toteutettava Jätkäsaaren
osayleiskaava vuonna 2006 valmistui.
Jätkäsaaresta tosin tulee kaupunginosa, jossa asukas
voi pärjätä ilman omaa autoa, on kolme raitiovaunulinjaa, metro, pyörä- ja kävelytiet, baanakin lähellä.
Lisäksi Rööri vähentää liikennettä, kun jäteautojen
ei tarvitse ajella jokaisen taloyhtiön luo. Muutenkin autoliikenne jää paljolti kokoojakaduille, koska valtaosa
muista kaduista on päättyviä poikkikatuja.

Parkkipaikkainvestointi menee
hukkaan, kun ihmiset pian kulkevat
vain robottiautoilla.

Saukonlaituriin tulee toinen Jätkäsaareen rakennettavista maanpäällisistä pysäköintitaloista
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Tarua ja totta! Parkkitalot omistavat kiinteistöt voivat
myöhemmin halutessaan hakea parkkitalojen käyttötarkoituksen muutosta, käyttää tilan ja tontin toisella lailla.
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Terveystalo keskittää palvelujaan Kampissa
Ruoholahdessa on Itämerenkatu 5:ssä pieni ja viihtyisä Terveystalon toimipiste. Se kuuluu osana Terveystalo Kamppia Suomen
suurinta yksityistä lääkäriasemaa
ja sairaalaa, joka toimii Kampin
keskuksen vieressä Jaakonkadulla.

K

ampin sairaalan palvelupäällikkö Elina Honkavaara kertoo, että loputkin
toiminnoista on yhdistetty Terveystalo
Kampissa tänä vuonna. Fysioterapiapalvelut muuttivat elokuussa sairaalan ja lääkäriaseman kanssa samoihin tiloihin, kun Kamppi Fysion tilat Runeberginkadulla, Autotalossa kävivät
liian ahtaiksi. Kokonaisuus täydentyy ensi vuonna, kun hammaslääkäripalvelut saadaan saman
katon alle.
Vastaava työfysioterapeutti Katja Kivenjuuri iloitsee, että muuton yhteydessä Terveystalon
30 fysioterapeuttia ovat saaneet lisää vastaanottotilaa.
”Sijaitsemme samassa tilassa sairaalan ja erikoislääkäreiden kanssa. Näin voimme taata potilaillemme täyden palvelun hoitoketjun, eikä palveluita tarvitse hakea eri puolelta kaupunkia”.

Fysioterapia on monen
vaivan parantamista
Sairaalassa leikkauksen läpikäynyt yhdistää yleisimmin fysioterapeutit leikkauksen jälkeiseen
kun
toutukseen. Fysioterapia on osa leikkauskokonaisuutta, jolla varmistetaan leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen ja päästään laadukkaaseen
lopputuloksen. Jokainen leikattu myös ymmärtää
toimenpiteen tärkeyden nopean toipumisen edistämiseksi ja komplikaatioiden välttämiseksi.
Katja Kivenjuuri sanoo, että fysioterapia on
toki paljon muutakin. Sairaaloissa tehtävä työ on
vain pieni osa sitä palvelukokonaisuutta, jonka fysioterapeutit tarjoavat. Ala muuttuu hoitojen kehittyessä ja on työn ohessa jatkuvaa opiskelua.

Suurin osa fysioterapeuteista erikoistuu valmistumisen jälkeen esimerkiksi OMT-fysioterapiaan, olkapää-, alaraaja-, niska- ja hartiaseutuongelmiin, akupunktioon, työterveyteen tai johonkin
muuhun erikoisalaan.
Fysioterapiassa on aina kyse ensisijaisesti paikallistaa syy oireisiin. Kipu ja särky ovat aina oireita fyysisestä vaivasta. Raskaat työrutiinit voivat aiheuttaa särkyä ja työpaikoilla esimerkiksi
väärä ergonomia aiheuttaa vika-asentoja, joka
johtaa erilaisiin kiputiloihin. Tärkeintä on aina
poistaa kivun aiheuttaja ja sen jälkeen kuntouttaa
vauriokohtaa potilaan henkilökohtaisen tilanteen
mukaan.

Potilaan tulee auttaa itse itseään
Fysioterapia on kivun poistamista sekä ihmisten
työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Hoitoa annetaan usein sarjoissa. Potilaan omalla aktiivisuudella on tärkeä rooli. Fysioterapeutin tehtävä on
ohjata potilaita aktiiviseen omatoimisuuteen ja
motivoida ottamaan vastuu omasta terveydestä ja
liikkumisesta.
Fysioterapialla voidaan hoitaa myös sairauksia, ei vain traumaperäisiä vaivoja. Esimerkiksi
nivelrikon hoidossa oikealla kuntoutuksella voidaan lisätä nivelten liikkuvuutta ja vähentää kipua.

Kun fysioterapia ei riitä
Suuri osa fysioterapeutin potilaista tulee lääkärin lähettämänä, mutta vastaanotolle voi hakeutua myös suoraan ilman lähetettä. Fysioterapeutit
tekevät tiivistä yhteistyötä muiden erikoisalojen
kanssa. Kun fysioterapia ei yksistään riitä, on
Kampissa erinomainen tilanne ohjata potilas sujuvasti oikean asiantuntijan luo. Asiakasta pystytään auttamaan kokonaisvaltaisesti.
Elina Honkavaara korostaa, että Terveystalon
palvelukonseptissa potilaat saavat palvelut keskitetysti.
”Moniammatillisuutta hyödyntämällä turvaamme potilaalle oikean hoitoketjun. Tarjoamme
nopean konsultoinnin ja voimme suorittaa usei-

Elina Honkavaara (vas) ja Katja Kivenjuuri.
ta toimenpiteitä yhdellä käynnillä juoksuttamatta
asiakasta turhaan”.

Ruoholahtelaiset voivat
aloittaa Itämerenkadulta
Lounaisen Helsingin ihmiset voivat aloittaa lääkärikäyntinsä Itämerenkadun viihtyisältä lääkäriasemalta, joka tarjoaa myös laboratoriopalveluja. Tarvittaessa laaja-alaisempaa osaamista tai
erikoissairaanhoitoa, on Kampin sairaala vain
kah
den minuutin metromatkan päässä. Kampin
Terveystalossa potilaita palvelee yli 600 erityisosaajaa kaikilta erikoisaloilta. Ajanvarauksen voi

tehdä netissä tai puhelimitse. Kamppiin voi tulla myös suoraan ilman ajanvarausta. Potilaita palvellaan kaikkina aikoina vuorokauden ympäri
vuoden jokaisena päivänä. Vaivaan kuin vaivaan
saa helposti avun.

Terveystalo Ruoholahti, Itämerenkatu 5
Terveystalo Kamppi, Jaakonkatu 3
Ajanvaraus 030 6000 tai
www.terveystalo.fi

PS
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Syö iso omena!
Helsingin ja Vantaan uusien Clarion® -hotellien Kitchen & Table
-ravintoloissa maistat Manhattanin maut Fun Dining -tyyliin.
Varaa pöytäsi vaikka heti: kitchenandtable.fi
#kitchenandtable
FACEBOOK.COM/CLARIONHOTELHELSINKI • @CLARIONHELSINKI
Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki • p. 010 850 3820 • kitchenandtable.helsinki@choice.fi
FACEBOOK.COM/CLARIONHELSINKIAIRPORT • @CLARIONHELSINKIAIRPORT
Karhumäentie 5, 01530 Vantaa • p. 010 850 3810 • kitchenandtable.helsinki.airport@choice.fi
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42 vuotta Heleniä
Salmisaaren voimalaitosten päällikkö Jyrki Itkonen kertoo hymyillen työskennelleensä 42 vuotta Helenille, niistä viimeiset 15 vuotta Salmisaaren
voimalaitosten päällikkönä.
”Tämä on ollut minulle ihanteellinen työpaikka.
Homma on välillä ollut haasteellista, mutta aina
niin mielenkiintoista, että se on tuntunut hyvältä
harrastukselta”.
Ensi vuoden helmikuun ensimmäisenä päivänä
Jyrki jää eläkkeelle.
”Nyt riittää”, hän sanoo.
”On aika ottaa rennoin rantein. Aika ei tule
käymään pitkäksi”.
Nuorempana Jyrki on ollut useammankin palloilulajin aktiiviharrastaja.
”Fyysisestä kunnostani olen edelleen pitänyt
hyvää huolta. Eläkkeellä jää nykyiselle lempiharrastukselleni golfille aikaa. Kesämökit Hartolassa ja Ylläksellä vaativat oman huomionsa. Siellä
meillä riittää emännän kanssa puuhaa. Ihan ensimmäiseksi, heti helmikuun alussa, lähdemme
kuitenkin asuntoautolla kahden kuukauden villille retkelle Keski-Eurooppaan. Ensimmäisenä kohteena ovat Alppien rinteet ja katsotaan mitä sitten
seuraa”.

Työympäristön muutos on ollut suuri
Jyrki aloitti vuonna 1999 Salmisaaren päällikkönä. Koko Ruoholahti oli silloin valtavassa muutoksen pyörteessä. Sataman hökkelikylän ja joutomaan tilalle rakennettiin maan pääkaupungin
keskustan arvokasta osaa. Päällikön tärkeänä tehtävänä olikin yhteistyösuhteiden hoitaminen. Naapuriin muuttavien asukkaiden ja täällä toimintansa aloittaneiden yritysten ja muiden sidosryhmien
toiveisiin on siitä lähtien pyritty vastaamaan parhaan mukaan. Naapuri-illoissa on jaettu informaatiota voimalaitoksen toiminnasta. Paljon on myös
tehty toiveiden mukaisia muutoksia ja parannuksia, jotka ovat helpottaneet sopuisaa yhteiseloa.
Maanalaisen hiilivaraston valmistumisen
vuonna 2004 Jyrki muistaa erittäin suurena projektina. Kentällä, voimalaitoksen takana Länsi

väylän vieressä, säilytetyille hiilikasoille louhit
tiin valtava tunnelisto varastoksi maan alle.
Aiemmin kentälle purettu hiili ohjattiin varastoon
kuljettimia pitkin Ruoholahden kanavassa olevasta hiilisatamasta. Koko investointi maksoi yli 60
miljoonaa ja se mahdollisti Salmisaaren monien
toimistokiinteistöjen rakentamisen.

Turvallisuus ja ympäristötyö
Jyrki kertoo, että hänen aikanaan kaikkiin turvallisuuden osa-alueisiin alettiin kiinnittää enenevässä määrin huomiota ja turvallisuuskulttuurin osalta on edetty suurin harppauksin.
”Turvallisuussuunnittelu ja riskien arviointi on yleistynyt ja niistä on tullut osa arkipäivää.
Esimerkiksi hiilivaraston paloturvallisuuden suhteen oli alussa pieniä hankaluuksia, mutta nyt asian kanssa on opittu elämään. Itsesyttymiseen ja
paloihin liittyen on voimalaitoksen kanssa yhteistyössä tehty tieteellistä tutkimusta, joka ensin
johti diplomityön laatimiseen ja lopulta tohtorin
väitöskirjan valmistumiseen. Oppimisen kautta
turvallisuuskysymyksistä on tullut osa toimintakulttuuria”.
”Erityisen ainutlaatuista on ollut mittava työ,
jota meillä on tehty päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Rikkipäästöt ja typenoksidit ovat vähentyneet merkittävästi. Lisäksi muun
muassa alueelta aiheutuvaa melua on vähennetty”, Jyrki muistuttaa.

Maailmankuulu oivallus
”Kaukaakin maailmalta saavutaan tutustumaan
Helenin kolmoistuotantoon. Helsingissä kehitetty malli, jossa sähkön- ja lämmöntuotannon lisäksi tuotetaan myös jäähdytystä, on ainutlaatuinen
maailmassa. Sen kehittämisessä ja toteuttamisessa
on ollut hienoa olla mukana”, Jyrki sanoo.

Viestikapula siirtyy Jyrki Itkoselta (vas) Jarmo Hagströmille.
”Nyt tälle projektille on suunnitteilla jatkoa,
nelostuotanto, mutta sen selvittämisen jätän seuraajalleni”, hän hymyilee.

Jarmo Hagström ottaa ohjat
Jyrkin seuraajana jo aloittanut Jarmo Hagström
on yhtä lailla vanha tekijä Helenillä. Hän aloitti
työt Helenillä 20 vuotta sitten ja otti vastaan Hanasaaren voimalaitoksen päällikkyyden vuonna
2012. Nyt hän perehtyy Salmisaaren maailmaan
kaikessa rauhassa ja Jyrkin tukemana.
Jarmo kertoo, että Hanasaaren voimalaitos on
päätetty sulkea vuonna 2024.
”Helsingin kaupungin loputon tonttimaan tarve on vain yksi, tosin tärkeä osasyy Hanasaaren
sulkemispäätökseen. Rakennettava Kruunuvuoren
silta tulee estämään hiililaivojen pääsyn Hanasaareen, joten laitoksen toiminta muuttuu siltäkin
osin mahdottomaksi. Päätöstä tukevat myös kaupungin ilmastopoliittiset tavoitteet. Hiilen käyttöä
pyritään kaupunginvaltuuston päätöksellä vähentämään ja korvaavia raaka-aineita etsitään”.
Puupelletin poltto on jo alkanut Salmisaaren
voimalaitoksella. Uuden pellettikattilan käyttöönotto tulee olemaan Jarmon suuria lähitulevaisuuden haasteita.

Pellettikattila valmistuu
ensi vuoden lopussa

Salmisaaren voimalaitokset.

Puupellettiä on kokeellisesti poltettu Salmisaaressa jo jonkin aikaa, tosin hiilenpolttojärjestelmässä
yhdessä hiilen kanssa. Uutta pellettikattilaa rakennetaan ja se valmistuu ensi vuoden lopussa. Puupelletillä voidaan pieneltä osin korvata hiili energian raaka-aineena.
Täydellä teholla toimiessaan se korvaa noin
340 tonnia hiiltä vuorokaudessa. Määrä on merkittävä, sillä yhdellä laivalla kerralla Salmisaareen toimitettavan hiilen määrä on noin 20.000
tonnia. Tarvittavan pellettimäärän kuljettamiseksi
voimalaitokselle tarvitaan kaksi rekkaa tunnissa.
Pelletin poltolla voidaan osaltaan korvata Hanasaaren sulkemisesta aiheutuva noin 400 megawatin tuotantovaje, mutta vain osaksi.

”Uusia energiantuotantomalleja tutkitaan.
Vuosaareen on suunnitteilla korvaava laitos, mutta kovin monista odotuksista ja määräyksistä johtuen sen lopullista toteutusmallia ei vielä osata
kertoa”, Jarmo toteaa.

Kahden laitoksen vetovastuu
EU:n ympäristömääräykset tiukkenevat vuonna
2020. Kaupungin päättäjät lisäävät koko ajan kunnianhimoisia tavoitteita fossiilisten polttoaineiden
korvaamiseksi. Näiden haasteiden kanssa Jarmolla on puuhaa riittämiin. Väliaikaisesti kahden voimalaitoksen, Hanasaaren ja Salmisaaren, johtaminen on sekin mittava urakka.
”Onneksi olen saanut huomata, että Salmisaaressa Jyrki on koonnut henkilökuntaan joukon
alan ehdottomia asiantuntijoita, jotka hallitsevat
työnsä”.
Kyseisiä Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksia on modernisoitu viimeisen viiden vuoden
aikana.
”Modernisointi on ollut valtava työkokonaisuus, suurin Helenin historiassa. Viisi vuotta se
vei suurimman osan työajastani”, modernisoinnissa vetovastuussa toiminut Jyrki kertoo.
Jarmon mukaan merkittävänä osa-alueena hänen työssään uusien kehitysvaatimusten ohella tulee edelleen olemaan myös naapurisuhteiden hoitaminen.
”Viimeksi järjestimme lokakuun puolivälissä
avoimien ovien päivän, jolloin naapurit olivat tervetulleita laitokselle tutustumaan toimintaamme
ja kysymään mieltä askarruttavista asioista. Tämä
menettely jatkuu myös jatkossa”.
”Helen on Helsingin kaupungin omistama yritys, joka palvelee helsinkiläisiä ja jonka toiminnan tulos koituu kaupunkilaisten eduksi kaikissa muodoissaan. Toimintamme suuntaviivat antaa
kaupunginvaltuusto ja me toimimme annettujen
tavoitteiden mukaan. Taloudellinen tulos palautuu
kaupungille. Tämä on asukkaiden etujen mukaista”, Jarmo vakuuttaa.
PS

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Ruoholahdessa tapahtuu
Helsingin Konservatorion
kevään 2016
viimeiset tapahtumat

Vankilanjohtaja Maarit Spåre ja keittiön päällikkövanki Lasse Lauton.

Kylläpä oli hauskaa!
Lehti sai kutsun Prison Island Helsingin esittelytilaisuuteen Salmisaaren
Liikuntakeskukseen. Salmisaaren vankilasaari kuulosti niin jännittävältä
konseptilta, että olihan sinne suunnistettava. Vielä matkalla Salmisaareen
en lainkaan tiennyt, mitä oli odotettavissa. Kutsussa oli kehotettu rentoon
pukeutumiseen. Sehän se on toimittajien tyyli aina.
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KaupunKi alKaa suunnitella Hyväntoivonpuiston
eteläosaa loKaKuun lopussa. puistoa suunnitellaan asuKKaiden toiveet Huomioiden.

JÄT KÄS AARI

Yhteishengen luomisen tärkeys
Leikki vankilan selleissä vaatii monenlaista osaamista. Jokaisella ihmisellä on oma erikoisosaamisensa iästä tai koulutuksesta riippumatta. Yrityksen tai muun ihmisten yhteenliittymän yhteisiä
tapahtumia järjestävä voi oikeanlaiset ryhmät kokoamalla lisätä yhteenkuuluvaisuutta ja yksilöiden välistä kunnioitusta. Vankilasaaren eri tehtävät vaativat erilaisia taitoja. Vanhemman ihmisen
kokemukseen perustuva oivaltamiskyky täydentää nuoremman kykyä ketterästi kiivetä ja edetä kapeissa käytävissä. Yhdessä suorittamalla onnistutaan saavuttamaan paras mahdollinen tulos.
Vankilassa saatu positiivinen kokemus kantaa
muutenkin yhdessä tekemiseen.
Tervetuloa oivaltamaan ja sen myötä viihtymään!

Hyväntoivonpuiston eteläosa

in

nt

Ensimmäinen haaste oven avauduttua on keksiä,
mitä sellissä pitää tehdä. Joissakin se on ilmeistä, toisissa se vaati ankaraakin pohdintaa. Jos haluttu ei avautunut ensimmäisellä kerralla tai aika
loppui kesken, voi samaan selliin mennä uudestaan. Kokonaisuutena tämä vankila-aktiviteetti
osoittautui ratkiriemukkaaksi. Tehtävien keksiminen ja niistä suoriutuminen antoi iloa, pistetaulu-

Osallistu
Hyväntoivonpuiston
suunnitteluun

la

Voimistelua kropalle
ja oivaltamisen iloa

Toimitusjohtaja Maarit Spåre kertoo, että Prison
Island on ruotsalainen franchise-konsepti. Vastaavia vankiloita on myös Vantaan Flamingossa ja
Jyväskylässä. Maarit on kahdeksan vuotta ollut
Megazone-yrittäjä. Megazone on sisätiloissa toimiva lasertaistelupeli kaikenikäisille ja sellainenkin löytyy Salmisaaren Liikuntakeskuksesta ihan
vankilasaaren vierestä. Nyt vankilasaari täydentää Maaritin aikaisempaa palvelukonseptia. Pystymme tarjoamaan tapahtumia yhä suuremmille
asiakasryhmille. Tällä hetkellä voimme järjestää
ohjelmallisen pikkujoulun tai muun ryhmäjuhlan
noin 300 hengelle. Palveluamme täydentää Big
House Café, joka toimii kahvilana aina Prison Islandin auki ollessa ja tarjoaa herkullisia hodareita, hampurilaisia ja itse tehtyjä pizzoja. Tilausryhmille kahvilan toimitusjohtaja Lars ”Lasse”
Lauton lupaa järjestää ihan mitä vain asiakkaan
toivomusten mukaan. Lassella on pitkä kokemus
Helsingin parhaiden ravintoloiden keittiömestarina. Pystyn kyllä vastaamaan asiakkaiden toiveisiin, Lasse hymyilee.

musiikin 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.

At

Osallistujat jaettiin kolmen ja neljän hengen ryhmiin. Minut sai kolmanneksi minua huomattavasti nuorempi media-alan pariskunta. Pyysin etukäteen anteeksi panokseni mahdollista vähäisyyttä.
Sari ja Henri olivat kuitenkin kohteliaita ja sovittiin, ettei oteta kovin paljon suorituspaineita. Ryhmän nimeksi otettiin tietysti Kiva Ruoholahti.
Henkilökunta jakoi meille joukkueen avaimen ja
peli saattoi alkaa.
Pelkistetysti juttu eteni niin, että vankilan käytäviltä pääsi selleihin avaimella. Oven vieressä oli
taulu, joka antoi sellin nimen ja minkälaisia taitoja siitä selviytymisestä etupäässä vaadittiin. Eri
selleissä oli erilaisia tehtäviä. Vaatimustyyliltään
oli kolmenlaisia. Fyysisiä, joissa menestyi notkeudella ja ketteryydellä, teknisiä, jotka vaativat
näppäryyttä ja taktisia, joista selvisi nokkeluudella.
Peli voi kestää tunnista kahteen, miksei kauemminkin, jos asiakas niin toivoo. Ihanteellinen aika pienelle joukolle on tunti tai puolitoista
ja suurelle ryhmälle voi olla hyvä ottaa kaksi tuntia, jotta kaikki ehtivät kokeilla mahdollisimman
montaa selliä. Jokaisen sellin tehtävän suorittamiseen on aikaraja. Ajan alittaminen tuo maksimipisteet. Pisteet kerääntyvät automaattisesti ja reaaliaikaisesti näkyvissä oleville näytöille.

Salmisaaren Prison Island
on kolmas Suomessa

Ma 31.10. klo 19.00 Kamarimusiikkikonsertti.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden kamarimusiikkiyhtyeet, op. Timo Saarilahti. Kamarimusiikkisali
Ti 1.11. klo 19.30 Quasi Grave. Sami Mäkelä,
sello, Okko Kivikataja, klarinetti, Timo Latonen,
piano. Tiensuu, Widman, Rautavaara, Glinka.
Konserttisali. Helsingin Konservatorion opettajakonsertti. 10 / 5 e.
Ke 2.11. klo 18.00 Viuluvelhot vauhdissa. Janne
Malmivaaran oppilaat. Kamarimusiikkisali
Ke 2.11. klo 18.00 Kuorojen konsertti. Galante,
All 4 Voices, Poikien ryhmä X, Tähtisumu. Lasten ja nuorten kuoromusiikkia. Vapaaehtoinen
maksu SPR:n katastrofirahaston hyväksi
To 3.11. klo 17.00 Kahvikonsertti. Opiskelijoiden ja oppilaidn 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”, J. S Bach: Sovituksia puhallinyhtyeelle. 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 lied-

200 m

ka

Osallistu puiston ideointiin ja tee ehdotuksesi
29.10.–10.11.2016 Jätkäsaaren infokeskuksessa
ja kirjastossa tai osoitteessa bit.do/hyvantoivonpuisto.

Prison Island Helsinki
Salmisaaren Liikuntakeskus
Energiakatu 3, 2. kerros
Puh 050 596 5017
helsinki@prisonisland.fi
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28 erilaista selliä, joissa tehtäviä

kon seuraaminen herätti sittenkin kilpailuvietin.
Kaiken kaikkiaan puuha loppui aivan kesken, kun
avain ajan loputtua ei enää toiminutkaan. Oli erittäin hauskaa!
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aikalle oli tullut reilu joukko kiinnostuneita. Puheen sorinasta erottui, että toisille tämä vankilakonsepti oli jo entuudestaan tuttu. Minä
vain istuin tyynenä nauttien vankilan yhteydessä toimivan Big House Cafén mainiosta brunssista. Seurasi esittelyjä
ja filmi siitä, miten vankilassa käyttäydytään, eli
siis tulevan hauskan toimintaohjeet. Silloin kylmäsi sydänalasta. Ymmärsin, että kyseessä oli aktiviteetti ja minunkin oli määrä ottaa siihen itse
henkilökohtaisesti osaa. Olen aina inhonnut kaikenlaisia ”aasinhäntää”-lystejä eri tilaisuuksissa.
Ujona ja kömpelönä en yleensä halua saattaa itseäni alttiiksi. Kokosin itseni kuitenkin ja heittäydyin mukaan.

KS = konserttisali
KMS = kamarimusiikkisali

tu
Puistosuunnitelma valmistuu vuoden 2017 alussa
ja puiston rakennussuunnitelmat vuonna 2018.

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

PS
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

OlutExpo Finland 28.-30.10.
Sexhibition 4.-5.11.
Ruger Hauer R.I.P. 12.11.
Martin Markkinat 19.-20.11.
Ornamon Design
Joulumyyjäiset 2.-4.12.
Kaapelin joulu 9.-11.12. & 16.-18.12.

Pannuhalli

Hurjaruuth:
Talvisirkus Muisti 3.11.2016-8.1.2017

Valssaamo

Julius Susimäki: OTE 1.11. asti
KOY Kaapelitalo:
Creative Lenses Forum Helsinki 17.11.
Prima Art -myyntinäyttely 21.-23.11.

Puristamo

Lautapelaamaan 11.-13.11.
Valtiotieteilijöiden työelämämessut 15.11.

Turbiinisali

Stella Polaris: Stella tekee rikoksen 5.11. asti
Stella Polaris:
STELLANDIA! Sirkusimprokoe 6.11.
Stella Polaris: Stella rakastuu 9.-19.11.

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

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Eeva Muilu: 〰 〰 〰 3.11. asti
Sari Palmgren: Licking Things 9.-17.11.

Kaapelimuseoklubi 2.11.

Muistin mysteerin kimpussa

Joona Pettersson

Suomen valokuvataiteen museo

YYY 30.10. asti
Pirkko Tanttu: Aito asia 6.11. 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
Kun maailma ei riitä 8.1.2017 asti
Saako sitä syödä - teatteriruokaa 8.1.2017 asti

PerformanceSirkus
Dylan-ilta 3.11. & 10.11.
Billie Holiday -ilta 9.-18.12.

MUU Kaapeli

Johanna Lonka 6.11. asti

Galleria Käytävä

Jornada Cultural Cubana 31.10. asti

Nurkkagalleria
Stella Jii 9.12. asti

Stoa Mariapassio

Marja Paasio, 7v. / 70 v. 31.10 asti
Johanna Virtanen 1.11.2016-31.1.2017

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Rikoksia ja rakkautta Kaapelitehtaalla

Talvisirkus Muisti
Visuaalisesti upea ja sielultaan lämminhenkinen koko perheen Talvisirkus Helsingin
Kaapelitehtaalla on joulunajan ehdoton ykköskohde. Tänä vuonna Tanssiteatteri Hurjaruuthin tekijätiimi on hypännyt muistin
mysteerin kimppuun. Talvisirkus Muisti on
albumillinen lapsuusmuistoja, unohtumattomia tapauksia, muistisääntöjä ja muistinmenetyksiä. Se on piin desimaali, mummon
vihkisormus ja vauvan ensim
mäinen maitohammas. Se on nykysirkusta, tanssia, videotaidetta ja elävää musiikkia.
Esityksen ohjaa muun muassa Talvi
sirkus Unen ja lukuisia muita rakastettuja Talvisirkuksia ohjannut Arja Pettersson.
Sirkustaiteilijat tulevat Suomesta, Espanjasta, Ranskasta, Islannista ja Argentiinasta. Livemusiikista vastaa sirkusorkesteri Peloton. Mukana artistikaartissa ovat Cirque
du Soleilin matkassa kolme vuotta esiintynyt
suomalainen nuorallatanssija Veera Kaijanen, jalkapallojongleerauksen viiden Guinnessin ennätyksen haltija argentiinalainen
Victor Rubilar sekä useita huikean ilma-akrobatian, tasapainopyöräilyn ja muiden sirkuslajien taitajia.
Muistat Tuhkimon, Lumikin, Ruususen
varmaan ja Punahilkan ja sudenkin harmaan... Mutta muistatko mihin taskuun panit avaimet? Esitys vilisee viittauksia tunnistettaviin yhteismuistoihin - ja se on huikeaa
tulevaisuuden sirkusta, jota ei tarvitse pelätä
heti unohtavansa.
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Hurjaruuthin monivuotinen Sirkus saapuu
kaupunkiin -hanke huipentuu loppuvuodesta,
kun MUISTIKUVIA – kokemuksellinen sirkusnäyttely valtaa Jätkäsaaren infokeskuksen ja
kirjaston 28.11.2016-13.1.2017. Näyttelyssä on esillä muistoja Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella vuosina 2014-2016 tapahtuneesta sirkustoiminnasta sekä muuta
koettavaa koko perheelle. Hurjaruuth on
mukana myös Ruoholahden & Jätkäsaaren
elämyksellisessä joulukalenterissa!
TALVISIRKUS MUISTI
Kaapelitehtaan Pannuhallissa
3.11.2016–8.1.2017
Ohjaus: Arja Pettersson
MUISTA! Talvisirkus on sikasuosittu.
Liput kannattaa hankkia ajoissa, ettei jää
ilman!
Esityksen kesto n. 2 h.
Liput: arki-illat 27/24/16 €,
perhelippu 78 € / viikonloput ja
juhlapyhät 32/29/21 €, perhelippu 96 €
Arkiaamunäytöksen kesto n. 1 h.
Liput 15 €, ryhmälippu 12 € / hlö
Lippuvaraukset
Hurjaruuth, puh. 09 565 7250.
Liput myös Ticketmasterista.

Improvisaatioteatteri Stella Polariksen huippusuositut rikosnäytelmät Stella Tekee Rikoksen saavat jatkoa. Lokakuun puolivälistä
eteenpäin kukaan ei ole turvassa ja kaikkia epäillään. Kokeneet improvisoijat luovat
yleisön antamista lähtökohdista säkenöiviä
ja jännittäviä tarinoita rikosmaailman ytimestä.
”Keväällä käynnistetyt rikosnäytelmät olivat todella onnistuneet. Dekkarifanien myötä löysimme uutta yleisöä ja kantaasiakkaat
saivat taas nähdä uuden ulottuvuuden meidän osaamisessa”, kertoo näyttelijä Tobias
Zilliacus.
Mutta jottei syksy olisi liian synkkä tarjoaa Stella Polaris myös romantiikkaa. Marraskuussa käynnistyvässä esityssarjassa Stella
Rakastuu improvisoidaan romanttisia komedioita. Huippusuosittu elokuvan tyylilaji sopii
tekijöiden mielestä erinomaisesti myös impronäyttämölle.
”Olemme jo aikaisemmin liikkuneet romanttisen komedian maailmassa mutta nyt
haluamme tarjota yleisölle tyylipuhdasta
romcomia” sanoo Zilliacus.
Ryhmä on hionut romanttisia kuvioita yhdessä amerikkalaisen kouluttajan Tim Orrin
kanssa.
Stella Rakastuu on kertomuksia yllättävästä, jopa mahdottomasta rakkaudesta.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Mutta saavatko he lopulta toisensa?
”Tämä on improvisaatiota joten mikään
ei ole varmaa. Paras tapa varmistaa onnellinen loppu on tulla itse paikalle!”, toteaa Tobias Zilliacus.
STELLA TEKEE RIKOKSEN:
lokakuu 21, 22, 26, 27, 28, 29
marraskuu 2, 3, 4, 5 klo 19.00
STELLANDIA!
Sirkusimprokoe:
marraskuu 6 klo 15 sekä 19
STELLA RAKASTUU:
marraskuu 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19
Liput:
20 € normaali
18 € ryhmä (min. 10 henk.)
14 € opiskelija
Liput tiketistä sekä Stellan toimistosta,
puh. 050 57 37 004 tai
toimisto@stella-polaris.fi
www.stella-polaris.fi
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Tarjoukset

K-market Jätkäsaaresta

voimassa

kaikki Halloweeniin!

16
1.10.-30.11.20

3

ellei toisin

mainitA

Kurpitsat, makeiset,
kahvileivät ja oheistuotteet

Fazer
HALLOWEEN
MUNKKI

KUMMITUSTEN
juhlaan!

MARRASKUUN PIMEISIIN ILTOIHIN KUUKAUDEN PARHAAT TARJOUKSET, VOIMASSA 2.-30.11.2016
Dronningholm Tähtitorttu

2

MARMELADIT
300 g

00
2 kpl

(3,33/kg)

2

-20-25%

Ilman Plussa-korttia
ja yks. 1,25-1,35/kpl (4,17-4,50/kg)

4

MAITOSUKLAALEVY

20
2 kpl

(10,50/kg)

2

kpl

PLUSSA-KORTILLA

-10 %

Ilman Plussa-korttia
ja yks. 2,35/kpl (11,75/kg)

Meillä myös
Pakettiautomaatti

12

1
1l

PLUSSA-KORTILLA

Fazer Sininen
200 g

Marlin

GLÖGIJUOMA

kpl

29
tlk

(1,29/l)

PLUSSA-KORTILLA

-13 %

Ilman Plussa-korttia
1,49/tlk (1,49/l)

Fazer Vihreitä Kuulia ja Finlandia

5

MARMELADIRASIAT
500 g

99
rs

(11,98/kg)

PLUSSA-KORTILLA

-14 %

Ilman Plussa-korttia
6,99/rs (13,98/kg)

1

99
kpl

Familia
NAUDAN
KALVOTON ULKOFILEE
pala (alkuperämaa Saksa)

12

Tämä tarjous
vain lauantaisin
5.11., 12.11., 19.11. ja 26.11.

95
kg

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

RUOHOLAHDEN SANOMAT

JÄT K Ä S A A R I

palvelemme: ARK. 7–22,
LA 7-22 , SU 9-22
Nro 10/2016

