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Lokalkraft i Gräsviken-Busholmen!  Paikallisvoima Ruoholahti-Jätkäsaaressa!

Länsimaisen demokratian riemuk-
kain oikeus on äänestämisen oikeus 
vapaissa ja rehellisissä vaaleis-
sa. Varsinaisena puuhana homma 
on kovin yksinkertainen ja helpos-
ti suoritettava. Ihminen menee hen-

kilöllisyystodistus mukanaan ennalta kerrottuun 
äänestyspaikkaan. Kirjoittaa ehdokkaansa nume-
ron saamaansa lipukkeeseen., leimauttaa lipun ja 
pudottaa sen vaaliuurnaan. Aikaa kuluu alle viisi 
minuuttia. Kauniilla ilmalla oikeuttaan voi käyt-
tää normaalin sunnuntailenkin yhteydessä, sateel-
la lähtö voi vaatia hieman tahdonvoimaa.

Oikean ja mieluisan ehdokkaan löytäminen 
saattaa vaatia hieman vaivaa. Joku äänestää joka 
vaalissa lempiehdokastaan, jonka työhön on tyy-
tyväinen. Toinen saa tutustua tarjolla oleviin tar-
kemmin. Nykyään käytössä on lukuisia vaali-
koneita, joilla voi käydä etsimässä lähinnä omia 
ajatuksiaan ja arvojaan tunnustavaa ehdokasta. 
Voi myös olla hyvä hakea ehdokasta, jonka elä-
mäntilanne  vastaa omaa. Silloin voi olettaa, et-
tä valituksi tultuaan ehdokas myös ajaa itselle tär-
keitä asioita.

Vaalikoneita on netissä monia, esimerkiksi 

seuraavat: yle.fi/vaalikone, hs.fi/vaalikone, mtv.
fi/vaalikone tai is.fi/vaalikone. Uudet vaalikoneet 
mittaavat asia-aiheiden lisäksi myös arvoja, jo-
ten oman elämänkatsomuksen mukainen ehdokas 
löytyy helpommin.

Ruoholahdessa kolme 
äänestysaluetta
Jokainen äänioikeutettu 18 vuotta täyttänyt hel-
sinkiläinen on saanut etukäteen ilmoituksen ää-
nioikeudesta. Ilmoituksessa on myös tieto äänes-
tyspaikasta. Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella 
paikkoja on kolme: 6A Ruoholahden ala-asteen 
koulu, Santakatu 6, 6B Ruoholahden nuorisota-
lo, Messitytönkatu 4 sekä 6C Jätkäsaaren kirjasto, 
Tyynenmerenkatu 1. Äänestys on tehtävä ennalta 
määrätyssä äänestyspaikassa. Jos tietää olevansa 
estynyt äänestämästä varsinaisena vaalipäivänä, 
siis sunnuntaina 9.4., voi asian hoitaa ennakkoon. 
Helsingissä on kaikkiaan 35 ennakkoäänestys-
paikkaa. Meitä palvelee parhaiten Kauppakeskus 
Ruoholahden toiseen kerrokseen avattava Pos-
tin piste. Se on avoinna 29.-31.3. kello 10-20, 1.4. 
kello 10-16, 2.4. kello 12-16 ja 3.-4. Kello 9-20.

Vaalit
Suomessa järjestetään kuntavaalit sunnuntaina 9.4. 

Silloin valitaan valtuustoihin ne edustajat, jotka 
päättävät arjen asioistamme seuraavat neljä vuotta.

Nyt on aika vaikuttaa, seuraava mahdollisuus kunta-asioissa on neljän vuoden päästä.

BISTRO . LOUNAS . BRUNSSI . faroravintola.fi, 010 424 9830, Kellosaarenranta 2

Nautintoja meren äärellä.

Eilen aurinko paistoi kirkkaana. 
Olin ajatellut lähteä liikkeelle 
kameran kanssa etsimään kan-
sikuvaa tähän lehteen. Sen ver-
ran kuitenkin tuli kaikenlais-
ta luotavaa työpöydälle, että 

kuvausretki jäi tekemättä. Nyt harmittaa. Tai-
vaalta tulee kaatamalla jotakin epämääräistä 
lumen ja veden sekoitusta, taivas on pilvessä 
ja kaikki on tylsän harmaata. Lähdettävä kui-
tenkin on pakon edessä, jotta lehti saa kanten-
sa. Siis muovitakki selkään ja liikkeelle. Toi-
vottavasti jotakin kaunista löytyy. Säät ovat 
kuitenkin edelleen käsittämättömät. Mennään 
syksystä kevääseen ja takaisin yön yli. Iloi-
nen asia on, että pikku pihallamme tulppaani-
en ja narsissien alut ovat jo peukalon kokoisia. 
Täytyy toivoa, että rassukat kestävät kukkaan 
saakka.

Viime lehdessä satama kertoi lähiajan lii-
kennejärjestelyistään uuden terminaalin käyt-
töönoton yhteydessä. Silloin lupasimme tähän 
lehteen myös kaupungin tutkimuksen koko 
Jätkäsaaren liikenteestä. Keskiaukeaman jut-
tu perustuu useassa pisteessä alueella teh-
tyyn pitkäaikaiseen havainnointiin. Tulokset 
ovat siten luotettavat ja uskottavat. Lopputule-
maksi saatiin se, mitä moni on otaksunutkin. 
Ruuhkia, mutta aika vaatimattomia sellai-
sia, Jätkäsaaressa kyllä on, mutta vain hetkit-
täin. Alueen normaaliolemus on liikenteelli-
sesti rauhallinen. Ruuhkanpoikaset keskittyvät 
laivojen purkuhetkiin, mutta ovat vähäisiä 
ja kestävät yleensä alle puoli tuntia. Nokke-
la alueen asukas oppii nopeasti laivojen saa-
pumisajat ja voi näin välttää kaikkein tukkoi-
simmat hetket. Kaupungilla on myös lukuisia 
suunnitelmia tilanteen parantamiseksi entises-
tään. Kannattaa perehtyä keskiaukeaman jut-
tuun.

Ensimmäiset Keski-Euroopan pelätyt vaa-
lit käytiin Hollannissa pari päivää ennen kuin 
tätä tässä kirjoitan. Etukäteen oli huolena, et-
tä koko maailmassa liikkeelle lähteneet, perin-
teistä poliittista järjestystä vastustavat, popu-
listisiksikin kutsutut voimat pääsevät valtaan. 
Näin ei kuitenkaan käynyt. Kai sittenkin us-
kaltaa sanoa, että onneksi. Atlantin toisella 
puolella meno äityy päivä päivältä sekavam-
maksi. Pääjehu twiittaa, mitä mieleen juolah-
taa ja koko henkilökunta raapii päätään yrittä-

essään keksiä selityksiä ja järkeviä perusteita 
lausunnoille. Toisen suunnan toinen suurval-
tio on ihan hipihiljaa, kun vähitellen näyttäi-
si käyvän ilmi, että heillä on ollut sormensa 
pelissä kyynärpäitä myöten toisen suurvallan 
vaalikampanjoihin vaikuttamisessa. Vanha, 
hy vien tapojen mukainen,  toisen valtion dip-
lomaattisen kohtelias kohtelu on toden totta 
tällä hetkellä muuttumassa. Vanhat säännöt ei-
vät päde, tulee erilainen maailma.

Meilläkin on ihan kohta kuntavaalit. Tuos-
sa vieressä olen jo yrittänyt kannustaa kaik-
kia lähtemään uurnille joko itse vaalipäivänä 
tai sitten etukäteen ennakkoäänestyspaikoil-
le. Meillä ei ole odotettavissa mitään kovin ra-
dikaaleja uhkia vaalien seurauksena. Lähinnä 
saamme tilaisuuden valita mielestämme oi-
keat henkilöt edustamaan asiaamme kaupun-
gin päättävissä elimissä. Joskus kuulee, ettei 
äänestämällä saa mitään aikaan. Samat tyy-
pit siellä istuvat aina ja samat ovat kujeet vuo-
desta toiseen. Mutta tämä on väärin. Muutok-
sia asioiden hoitoon voi saada aikaan, mutta 
silloin pitää käyttää sitä ainoaa, joskin hy-
väksi havaittua keinoa, eli käydä äänestämäs-
sä. Viime kuntavaaleissa äänestysprosentti jäi 
alhaiseksi, aivan liian alhaiseksi. Jos suurem-
malla joukolla osallistutaan tähän kisaan, saa-
daan ainakin tietoon, mikä on kansan oikea ja 
todellinen tahto. Jo se yksin voi ohjata päät-
täjien toimintaa oikeaan suuntaan. Älkää nyt 
hyvät ihmiset jättäkö käyttämättä nyky-yhteis-
kunnan teille antamaa suurinta lahjaa: Mah-
dollisuutta vaikuttaa omaan tulevaisuuteenne. 
Juu ei – en ole itse ehdolla, enkä tätä toivet-
ta siitä syystä esitä. Minusta on vaan niin mer-
killistä, että aina valitetaan, mutta silloin, kun 
olisi todella mahdollisuus tehdä jotakin asian-
sa eteen, ei viitsitä sitäkään vähää.

Joko tuli liikaa. Saattaa olla, olen sii-
tä pahoillani. Olen kuitenkin vahvasti kanta-
ni takana. Nähdään uurnilla huhtikuun alussa. 
Toivottavasti silloin nuo pikkupihan peukalon-
kokoiset kukkaset ovat vielä hengissä ja kas-
vavat edelleen ja koko maailma on edelleen 
rauhallinen. Kesää kohti mennään ja se on ai-
na suunnattoman suuri ilon aihe.

Hyvää kevättä jokaiselle!

Peter Stormbom
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Tallink Silja Oy ja Eckerö Line haluavat 
tarjota asiakkailleen mahdollisimman 
miellyttävän ja sujuvan asiakasko-
kemuksen. Matka alkaa jo terminaa-
lista, ja lyhyt kävelymatka laivalle 

parantaa matkustuskokemusta entisestään. Uu-
si Länsiterminaali tekee laivalla matkustamisesta 
en tistä helpompaa ja miellyttävämpää.

Helsingin Sataman juuri valmistunut Länsiter-
minaali 2 on suunniteltu erityisesti nopeaa reitti-
liikennettä varten Helsingin ja Tallinnan välisellä 
reitillä. Terminaaliprojektiin sisältyi terminaalira-
kennuksen ja -rakenteiden lisäksi aluetäyttö, kent-
täalueinfran rakentaminen, kaksi uutta laituripaik-
kaa, automooringjärjestelmä, liikennejärjestelyt 
ja laivaväyläyhteyksien parantaminen. Laituripai-

koille johtaa kolme uutta maihinnoususiltaa ja n. 
350 metriä uutta matkustajakäytävää. Kokonai-
suus on joustava ja monikäyttöinen.

Länsiterminaali 2 ja siihen liittyvä infraraken-
taminen sekä meriväylän parantaminen on ollut 
Helsingin Sataman kuluvan vuosikymmenen suu-
rin satsaus. Kaiken kaikkiaan projektin hinnaksi 
muodostuu n. 85 miljoonaa euroa, josta terminaa-
lirakennuksen ja -rakenteiden osuus on n. puolet. 
Helsingin Satama saa hankkeeseen tukea EU:n 
TEN-t ja Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitusoh-
jelmilta. Toteutuneissa kustannuksissa saatiin ai-
kaan säästöä yli 5 prosenttia.

Projektin aikataulu oli haastava. Tallinkin Me-
gastar-aluksen valmistumisen aikaistuminen lisä-
si painetta saada terminaali liikennekäyttöön kuu-

kauden etuajassa. Ensi vaiheessa uutta terminaalia 
käyttää Tallink Silja aluksillaan Megastar ja Star. 
Kesäkuussa myös Eckerö Linen MS Finlandia 
siirtyy Länsiterminaali 2:een.

Uusi terminaali on osa merkittävää muutos-
ta Suomen kansainvälisten yhteyksien kehittämi-
sessä ja sen myötä Helsingin Sataman matkus-
tajamäärä lähenee Euroopan vilkkaimman 
mat kus tajasataman, Doverin, matkustajamäärää. 
Matkustaja-aluksilla kuljetetaan myös merkittävä 
osuus Suomen ulkomaankaupan tavaraliikentees-
tä. Tulevana kesänä meriliikenne on huippuvil-
kasta: Eteläsatamasta, Länsisatamasta ja Kataja-
nokalta lähtee Tallinnaan kiireisimpinä päivinä 24 
lähtöä.

Länsiterminaali 2 on Olympiaterminaalin ohel-
la Helsingin ainoa satamaterminaali, joka on raken-
nettu matkustajaterminaaliksi. Nyt suunnittelussa on 
pystytty ottamaan hyvin huomioon ympäristönä-
kökohdat.

Laivaliikenteen ympäristövaikutusten hallin-
ta on Helsingin Satamalle erityisen tärkeää, sil-
lä matkustajasatamat sijaitsevat keskellä tiheästi 
asuttua pääkaupunkia. Myös energiatehokkuus on 
osaltaan ohjannut suunnittelua ja toteutusta; mat-
kustajakäytävän katolle on asennettu 156 aurinko-

Helsingin Sataman uusi termi-
naali avattiin liikenteelle 28.2. 
Merimatkailun jatkuvasti kasvanut suosio ja kasvu keskittyy voimakkaasti 
Helsingin ja Tallinnan väliselle reitille. Matkustamisen syyt ovat moninaiset; 
vapaa-ajan matkailun lisäksi vilkkaat laivayhteydet tekevät mahdolliseksi 
Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungin toimivuuden, johon liittyy työvoi-
man liikkuvuus, sosiaalinen yhdistyminen ja yhteinen talousalue. Reitti on 
tärkeä myös Suomen ulkomaankaupalle. 

paneelia jotka tuottavat ympäristöystävällistä säh-
köä uuden matkustajaterminaalin led-valaistusta 
varten, jätevesien vastaanottojärjestelmä toimii te-
hokkaasti, laitureille on varattu valmiudet tarjota 
melua ja ilmanpäästöjä vähentävää maasähköä ja 
toinen laituripaikka on varustettu LNG:n eli nes-
teytetyn maakaasun tankkaamista varten. Auto-
maation lisääminen parantaa sataman ajoneuvolii-
kenteen sujuvuutta ja vähentää ruuhkautumista ja 
tyhjäkäyntiä. Kenttävalaistus toteutetaan energia-
tehokkailla ledeillä. Terminaalin lämmitys ja jääh-
dytys hoidetaan Helen Oy:n kaukolämmöllä ja 
-jäähdytyksellä.

Uudet laiturit sijaitsevat aivan terminaalin vie-
ressä. Alusten kääntöaikoja nopeuttavat toiselle 
laiturille asennettu automooringjärjestelmä (laivojen 
automaattinen kiinnitysjärjestelmä), joka no peuttaa 
laivojen lastausta ja purkamista sekä kaksoisramp-
piratkaisu, jonka avulla ajoneuvoja voidaan ajaa lai-
vaan ja ulos samanaikaisesti kahdesta kerroksesta. 
Automooring koostuu kuudesta kiinnitysyksikös-
tä, joissa kussakin on kaksi alipaineella laivaan kiin-
nittyvää levyä, ja sitä ohjataan aluksen komentosil-
lalta tai vaihtoehtoisesti maista käsin. Automooring 
nopeuttaa alusten kiinnittämistä ja irrotusta, jolloin 
alusten polttoaineenkulutus, ilmanpäästöt ja melu 
vähenevät. Automaattinen kiinnitysjärjestelmä on 
ensimmäinen vilkkaassa matkustajalauttakäytös-
sä Itämerellä.

Länsisataman matkustajakäytävät ovat kiin-
teitä rakenteita, jotka liittyvät maihinnoususilloil-
la laivaan. Siltoja voidaan liikuttaa kiskoilla si-
vusuunnassa ja korkeussuunnassa hydraulisesti. 
Maihinnoususilloilla voidaan sopeutua merenpin-
nan korkeusvaihteluihin, alusten ovien sijaintiin 
sekä uppoumavaihteluihin.

Terminaalin hyvät julkisen liikenteen yhte-
ydet vähentävät osaltaan autoliikenteen tarvet-
ta. Raitiovaunulinjoja jatkettiin Länsiterminaali 
2:n edustalle, ja raitiovaunut aloittivat liikennöin-
nin terminaaliin jo terminaalin käyttöönoton yh-
teydessä. Tyynenmerenkadun jatkaminen termi-
naaliin saakka on edellyttänyt pohjarakenteita, 
syvätiivistystä ja paalutusta. Rakentaminen Tyy-
nenmerenkadun alueella jatkuu tänä vuonna vie-
lä päällysrakenneurakkana asfaltointi- ja kivitöil-
lä sekä istutuksilla.  

Elokuussa raitiolinjasto muuttuu. Linja 9 siir-
tyy Välimerenkadulle ja käyttää linja 8:n kanssa 
yhteistä päätepysäkkiä. Raitiolinja 7 alkaa kulkea 
Tyynenmerenkatua Länsiterminaali 2:een, jonne 
linja 6T jatkaa nykyisellä reitillään. Raitiolinjas-
to täydentyy yhä 2020-luvulla ja kaikki kolme rai-
tiolinjaa kulkevat Länsiterminaali 2:een asti.

Länsisatamaan johtaa Pihlajasaarten länsi- ja 
itäpuolelta kulkevat laivaväylät. Hernesaareen ra-
kennettavan uuden risteilijälaiturin johdosta itä-
puolista väylää oli tarpeen leventää ja syventää, 
jolloin se länsipuolisen väylän ohella palvelee nyt 
samalla myös Länsiterminaalin laivaliikennettä. 
Työn toteutusta viivytti arvioitua suurempi ruop-
paus- ja louhintatarve sekä merenpohjassa kul-
kevat Pihlajasaaren kaupungin johtoverkostoihin 
liittävät putket ja kaapelit, joille oli rakennettava 
korvaavat yhteydet. 

Terminaalirakennuksen pääsuunnittelusta vas-
tasi arkkitehti Tuomas Silvennoinen PES-Ark-
kitehdit Oy:stä ja pääurakoitsijana oli YIT Ra-
kennus Oy. Projektikokonaisuus on viety läpi 
Hel singin Sataman johdolla omasta henkilöstöstä 
kootulla ja konsulteilla vahvistetulla organisaati-
olla jonka projektijohtajana on toiminut Ari Par-
viainen.

Timo Laitinen
tekninen johtaja, Helsingin Satama Oy

HOIDAMME HAMPAAT 
AAMUIN ILLOIN.

Terveystalo Kamppi on nyt myös
hampaiden terveyden talo. 

HH

*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.

NOPEASTI HYVÄÄN
HAMMASHOITOON

terveystalo.com

Jaakonkatu 3
(Graniittitalo)
Avoinna 24/7

puh. 030 6000*

Uusi laiturialue ja terminaali.

He
ls

in
g

in
 s

at
am

a/
m

ik
ae

l 
ka

pl
ar

  

Mechelininkatu 12 | S-Market Vallila | Prisma Viikki | Ristikko Konala

Milloin viimeksi pesit
Peitot ja Petarin?
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Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Kevät lähestyy kovaa vauhtia, mikä 
on näkynyt lisääntyneenä auringon-
paisteena ja lumen sulamisena puis-
tossa. Pian tulee silmuja puihin ja 
maa alkaa vihertämään. Muutaman 

kuukauden kuluttua alkaa jo kesäkin. Ruoholah-
den leikkipuisto on avoinna koko kesän. Ohjel-
masta leireineen tiedotamme myöhemmin huhti-
kuussa.

Maaliskuun aikana on puistossa muun muassa 
pidetty vauvalauluja, perinteinen Talvirieha sekä 
on jumppailtu kehonhuoltojumpassa. Ilo liikkua 
-tuokioissa on seikkailtu puolestaan Afrikan vii-

Keväinen tervehdys leikkipuistosta!
dakossa, jossa on nähty erilaisia viidakon eläimiä. 
On myös askarreltu ja vietetty koululaisten kanssa 
kauneusiltapäivää naistenpäivän kunniaksi.  

Maaliskuussa on puistossa myös aloittanut 
Perhekahvila Oliivipuu. Kiintymysvanhemmuus-
perheet ry:n perhekahvila Oliivipuu toimii paritto-
mina viikkoina tiistaisin klo 17.00 -19.00. Kevään 
kerrat ovat 28.3., 11.4., 25.4. ja 9.5. Perhekahvi-
la on avoinna kaikille lempeästä kasvatuksesta ja 
kiintymysvanhemmuudesta kiinnostuneille. Per-
hekahvilassa on aina vaihtuva teema mutta pää-
paino on vapaassa toiminnassa ja keskustelussa.

Tulevia tapahtumia leikkipuistossa:
• Maanantaina 27.3. leikkipuisto on kiinni koko päivän ohjaajien työyhteisökokouksen ja 
   kehittämispäivän vuoksi.
• Tiistaina 28.3.perhekahvila Oliivipuu klo 17.00-19.00, pitäjänä Kiintymysvanhemmuus-
   perheet ry.
• Keskiviikkona 29.3. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkä-
   saaren paikallisyhdistys.
• Perjantaina 31.3. Tuo ja vaihda-päivä klo 10.30-11.15.
• Keskiviikkona 5.4. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkä-
   saaren paikallisyhdistys.
• Torstaina 6.4. ja 13.4. klo 11.20-12.05 reipas jumppa vauvoille ja vanhemmille. Jumppaan ei 
   tarvitse ilmoittautua etukäteen, oma alusta vain mukaan. Jumppa on päiväkodin salissa.
• Perjantaina 7.4. pääsiäisvitsa-askartelua klo 10.30-11.15 sekä pääsiäisnoidan etsintä 
   klo 10.30.
• Maanantaina 10.4. vauvalaulut klo 11.00.
• Tiistaina 11.4.perhekahvila Oliivipuu klo 17.00-19.00, pitäjänä Kiintymysvanhemmuus-
   perheet ry.
• Keskiviikkona 12.4. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00 , pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkä-
   saaren paikallisyhdistys.
• Perjantaista maanantaihin 14.4.- 17.4. pääsiäinen, puisto on tällöin kiinni. Oikein hyvää 
   pääsiäistä!
• Keskiviikkona 19.4. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00 , pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkä-
   saaren paikallisyhdistys.
• Perjantaina 21.4. Temppurata klo 10.30-11.00.
• Maanantaina 24.4. vauvalaulut klo 11.00.
• Tiistaina 25.4.perhekahvila Oliivipuu klo 17.00-19.00, pitäjänä Kiintymysvanhemmuus-
   perheet ry.
• Keskiviikkona 26.4. Isä-lapsikerho klo 17.00-19.00 , pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkä-
   saaren paikallisyhdistys.
• Perjantaina 28.4. vappuaskartelua klo 10.30-11.30.

Samalla tiedotamme meneillään olevasta iltapäivätoiminnan hausta. Yleinen hakuaika on 
25.1.-28.4.2017. Ilmoittautumislomakkeen leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi hakea leikki-
puistosta tai Internetistä. Osallistuminen toimintaan on maksutonta. Välipalan kuukausimaksu 
on tällä hetkellä 36,10 euroa.

Samoin haku leikkitoiminnankerhoihin ensi syksyksi on meneillään 30.4. asti. Leikkitoi-
minnan kerhot ovat tarkoitettu kotihoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. 

Tapahtumista voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178. Olemme myös Face-
bookissa. Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toi-
mijoista.

Oikein hyvää alkanutta kevättä kaikille,

Terveisin Puiston väki

Vihdoinkin päivät alkavat pidentyä ja 
valoisuuden aika lisääntyä. Joka ke-
väinen Valintojen Stoori saatiin pi-
dettyä moniammatillisen työryhmän 
kanssa, suurkiitos kaikille toimijoi-

na olleille aikuisille, tukioppilaille sekä kaikille 
opiskelijoille.

Tänä vuonna 6-luokkalaisia kävi nutalla Stoo-
rin merkeissä n. 450. Valintojen Stoorissa käy-
dään  läpi videoiden ja keskustelun kautta erään 
kaveriporukan kotibileiden tarinaa. Keskustelem-
me ja vaihdamme ajatuksia valinnoista, joita nuo-

Huhtikuussa talolla tapahtuu seuraavaa:
• 1.4. aprillipäivän kunniaksi kokkaillaan yhdessä soppalauantain merkeissä
• 6.4. Iltanuorten biljarditurnaus
• 9.4. nuorisotalo toimii kunnallisvaalien äänestyspaikkana. Äänestys tapahtuu alakerran tiloissa. 
   Vertaisohjaajien ylläpitämä vaalikahvio löytyy yläkerran tiloista. Käynti ulkopuolelta – yläovien 
   kautta. Kannattaa varata kolikoita mukaan ja  tulla nauttimaan tuoreesta, vastaleivotusta pullasta 
   ja kupposesta kahvia.
• Pääsiäislomaa vietämme 14.4.-17.4.
• 29.4. varhisten leffailtapäivä kello 16-18. Iltanuorille nuta on auki 18.30-22.45.

Aurinko paistaa ja linnut 
laulaa, taitaa tulla kevät!

ret tarinassa tekevät ja samalla he itsekin saavat 
eväitä omaan elämään ja mahdollisiin valintoihin, 
mitä nuoruudessaan kenties kohtaavat.

Maaliskuussa on pidetty soppalauantai se-
kä vietetty Ruohis Goes Ibiza -bileitä iltanuor-
ten kanssa. Varhiksille toimintana on alkanut uusi 
kokkikerho sekä mahdollisuus kokeilla ja soitella 
ukuleleitä; lisäksi vertaisohjaajat ovat järjestäneet 
leffailtapäivän. Varhiksille on kerran kuukaudes-
sa leffailtapäivä ja he itse valitsevat äänestämällä 
katsottavan elokuvan.

Nuorisotalon vertaisohjaajat vasemmalta Eki, Olli Roope, Jerry ja Aleksi. Kuvasta puuttuvat 
Nahian ja Ragne.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

Pääsiäinen eli kristittyjen suurin juhla 
kolkuttelee jo ovella. Se, jos mikä, on 
varma kevään merkki, niin kuin lisään-
tyvä valo ja lämpö, sekä heräävä luon-
to. 

Mekin Ruoholahden kappelilla käymme koh-
ti kevättä ja pääsiäistä. Torstaina 30.3. voit kello 
9.15 tai kello 10 osallistua avoimelle pääsiäisvael-
lukselle, jossa kuljemme lyijyjalkanukeilla teh-
tyjen asetelmien luota toiselle käyden läpi pää-
siäisen tapahtumat. Lauantaina 1.4. ovat kaikki 
tervetulleita lastenohjaajamme Maarit Mustakal-
lion pitämälle pääsiäisaskartelukurssille kello 12–
15. Kurssi on maksuton.

Kappelikahvila kokoontuu aina tiistaisin kel-
lo 14–16 kooten yhteen seurakuntalaisia kahvin ja 
päivän aiheen merkeissä. Tiistaina 4.4. kahvilassa 
on pääsiäisaskartelua. Seuraavana tiistaina 11.4. 
kahvila suljettu.

Palmusunnuntain 9.4. teemana on Jeesuk-
sen ratsastaminen aasilla Jerusalemin kaupunkiin. 
Silloin myös monet noidat, puput, kissat ja muut 
kiertävät virpomassa ovelta ovella. Palmusunnun-
taista alkaa hiljainen viikko ja Kappelilla kiertää 

lukuisia päiväkotilaisia ja koululaisia pääsiäis-
vaelluksella. 

Pitkäperjantaina 14.4. vietetään tuttuun ta-
paan ristinjuhlaa kello 15. Ensimmäisenä pääsi-
äispäivänä 16.4. kello 12 on messu, jossa riemui-
taan ylösnousemuksen ihmeestä. Pääsiäistä seuraa  
19.4. kansainvälinen messu, jossa kuullaan var-
masti pätkä jotain muutakin kieltä kuin suomea. 

Kesällä järjestämme kouluikäisille kaksi viik-
koa päiväleirejä eli Wipinäviikot sekä kaksi eri-
laista yön yli kestävää leiriä juhannusviikolla. 
Kesäleiri on maanantaista keskiviikkoon Lohi-
rannan leirikeskuksessa ja Aarre-leiri telttailee 
maanantaista torstaihin Partaharjulla. Kaikki lei-
ri-ilmoittautumisemme ovat nyt auki ja ne löydät 
osoitteesta helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko 
->toiminta ->kouluikäiset. 

Pienemmille lapsille ja perheille järjestäm-
me retkiä toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa. 
Näistä enemmän tietoa myöhemmin.

 Tervetuloa kaikkiin tapahtumiimme mukaan!

Susan Louhema
nuorisotyönohjaaja

Pääsiäinen on jo ovella

Ruoholahden Sanomat-lehden 
voit lukea myös netissä osoitteessa 

www.ruoholahdensanomat.fi/
tuoreimmat sanomat

HK KABANOSSI

Grillimakkarat  
360-400g

FAZER

Maku-ja
Tummasuklaalevyt 
190-200 g, ei Fazer Sininen

HARTWALL JAFFA

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

Kaikki hyvä on lähellä.

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki  I  puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

Kuukauden parhaat tarjouksemme voimassa 3.4.-3.5.2017

199
PKT 300

2 PRK 400
2 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,45/pkt Ilman Plussa-korttia ja yks. 1,35/prk Ilman Plussa-korttia ja yks. 2,10/kpl Ilman Plussa-korttia 2,49/ps Ilman Plussa-korttia 1,49-1,99/kpl Ilman Plussa-korttia 2,69-2,89/pl, sis 
pnt 0,40 

PLUSSA-KORTILLA

-14%
PLUSSA-KORTILLA

-16%

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

OSTA
NOSTA&

Debi
t

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

FORSSAN

Majoneesisalaatit 
400 g, ei lounas- ja herkkusienisalaatit

AINO

Jäätelöt 900 ml, 
ei laktoosittomat 

Ilman Plussa-korttia ja yks. 1,75/rs Ilman Plussa-korttia 3,99/kpl Ilman Plussa-korttia ja yks. 2,39/kpl Ilman Plussa-korttia ja yks. 1,69/tlk 

PLUSSA-KORTILLA

-18% 399
KPL

PLUSSA-KORTILLA

-12% 450
3 TLK

PLUSSA-KORTILLA

-11%

VITAL

Mehujuomat 
1 l, ei palautusjuomat

2
PRK

2
KPL

3
TLK 199

PL

PLUSSA-KORTILLA

-30-36%

REMONTTIMME ON NYT VALMIS!
 TERVETULOA ENTISTÄ AVARAMPAAN JA VALOISAMPAAN K-MARKET JÄTKÄSAAREEN!
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Ajoaikatutkimus Jätkäsaaren 
liikenteestä selvitti, kuinka 
kauan autoilla kestää ajaa pai-
kasta toiseen. Seuranta pyöri 
ympärivuorokautisesti ja kesti 
vuoden, kesäkuusta 2015 tou-
kokuuhun 2016. Pitkä seuran-

ta toi Helsingin kaupungille kattavaa ja luotetta-
vaa tietoa autolla liikkuvien ajo-ajoista.   

”Suurin osa automatkojen kestosta oli todel-
la kohtuullisia. Esimerkiksi reitillä Rionkadulta 
Ruoholahden sillalle suurin osa ajoajoista jää alle 
15 minuuttiin jopa iltaruuhkassakin. Satunnaisesti 
katuverkossa voi kuitenkin olla jokin liikennehäi-
riö, jolloin sama reitti vie huomattavasti pidem-
pään”, liikenneinsinööri Anna Nervola Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirastosta sanoo. 

Hiljaisen liikenteen aikana monet ajoreitit vie-
vät vain joitakin minuutteja. Valtaosa vuorokau-
desta on hiljaisen liikenteen aikaa. 

Mitatuista reiteistä kaikkein pisin ajoaika, 
Mechelininkatu–Rionkatu, kesti keskimäärin 5–6 
minuuttia hiljaiseen aikaan. Mitattavat ajoreitit 
olivat pituudeltaan 700 metristä 1,6 kilometriin, 
ja reittien mittauspisteitä oli yhteensä kahdeksan. 
Mittauspisteet sijaitsivat liikennevaloristeyksissä, 
joista eteläisin sijoittui Länsisatamaan ja pohjoi-
sin piste oli Mechelininkadun ja Hietaniemenka-
dun kulmassa.

Tietoa ruuhkahuipuista  
ja sataman vaikutuksesta
Ajomatkojen kestoa Rionkadulta Ruoholahden 
sillan alle mitattiin laivojen saapumisaikaan, ja si-
ten saatiin selville Länsiterminaaliin vaikutus lii-
kenteeseen. Laivanpurun aikaan autojen ajoajat 
jäävät alle 15 minuuttiin, ja jopa iltaruuhkassa 
suurin osa ajo-ajoista Rionkadulta Ruoholahden 
sillan alle kestää vähemmän kuin 10 minuuttia.

Laivoista purkautuva liikenne osuu osittain 
kaupungin muun liikenneruuhkan aikaan, mikä 
synnyttää joitakin ruuhkahuippuja, etenkin kello 
16–17 välillä. 

Toisaalta laivat saapuvat Länsisatamaan aa-
muisin, pääasiassa noin kello puoli kymmenen 
tienoilla aamupäivällä, eli vasta Helsingin aamu-
ruuhkan jälkeen. 

Satama kuitenkin vaikuttaa liikenteeseen Jät-
käsaaresta poispäin seitsemänä päivänä viikossa.

”Laivojen saapuminen näkyy myös viikonlop-
puisin pidempinä ajoaikoina ulosajoreitillä”, Ner-
vola sanoo. 

Wlan mittasi tarkkoja ajoaikoja  
Helsingin kaupungin teettämä mittaus perustuu 
uudentyyppiseen teknologiaan. Mittauspiste otti 
ajoajat matkapuhelimien ja autojen wlan-signaa-
leista. 

”Mittauksen tuloksia vähän vääristää, kun 
joillakin reiteillä havaintoihin mukaan tulevat 
pyöräilijät, kävelijät ja  joukkoliikennematkus-
tajat. Vuoden kestävän mittauksen otos oli silti 
useimmilla reiteillä riittävä, jotta liikenteen ruuh-
kahuiput erottuivat”, Nervola sanoo.

Samalla pilotoitiin uutta mittausmenetelmää. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tilaaman 
mittauksen teki Innorange Oy.

Länsimetron tulo   
vähentää bussimääriä
Länsimetron ansiosta Espoon bussien määrä vä-
henee Kampin ja Ruoholahden kohdalla. Muutos 

voi heijastua jonkin verran Jätkäsaaren ja Ruoho-
lahden liikenneruuhkiin, mutta metron tulo ei toki 
ratkaise alueen ruuhkia. 

Nervola kertoo, että jo nyt on tehty Länsisata-
man laivanpurkutilanteisiin erityiset liikennevalo-
ohjelmat. Kun bussiliikenne Espooseen vähenee, 
valo-ohjausta voi vielä säätää Porkkalankadulla. 

Lähiaikoina Jätkäsaaren liikenteeseen voi hei-
jastua Mechelininkadulla alkanut korjaustyö, mi-
käli kadulla jossain vaiheessa on vähemmän kais-
toja käytössä.  

Tarkkaa tietoa ajoajoista Jätkäsaaressa
Yleensä alle vartissa autolla paikasta toiseen

Kahdeksan mittauspistettä keräsi wlan-signaaleilla tietoa ohittavista autoista ja mittauksesta Helsingin kaupunki sai kattavaa tietoa ajoajoista.

Uusia ajokaistoja tulossa
Keskeisille kaduille Jätkäsaaressa ja Ruoholah-
dessa on tulossa lisää pyöräteitä, kaistajärjestelyjä 
ja liikennevalomuutoksia. Jatkossa Länsisataman-
kadulla, Kellosaarenkadulta pohjoiseen, ja Salmi-
saarenkadulla on nykyisen yhden kaistan sijaan 
kaksi autokaistaa. 

”Lisäkaista vaikuttaa Jätkäsaaresta ulospäin 
purkautuvaan liikenteeseen”, liikenneinsinööri 
Sanna Ranki Helsingin kaupungilta sanoo.

Autokaistojen lisäämisen ohella selkeytetään 
jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyjä. Salmi-
saarenkadulla erotetaan jalankulku- ja pyörätie 
selvästi toisistaan. Länsisatamankadulla pyörä-
tie kulkee vastedes molemmin puolin katua, osan 
matkaa ajoradan tasolla, eli alempana kuin jalka-
käytävä, ja osan matkaa maaliviiva erottaa pyö-
räkaistan jalkakäytävästä. Länsisatamankadun 
muu tostyöt alkavat tänä vuonna ja työt tehdään 
pääosin vuonna 2018.

Helsingin kaupunki teetti tutkimuk-
sen, joka mittasi vuoden ajan auto-
jen ajoaikoja paikasta toiseen Jätkä-
saaressa ja sen lähellä. Mittaukses-
sa selvisi, että välillä on lyhyitä 
ruuhka-aikoja, mutta valtaosa ajorei-
teistä alueella taittuu pitkin päivää 
jopa alle varttitunnissa.

Teksti: Tiina Torppa
Kuvat: Kimmo Brandt ja Helsingin kaupunki
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Tarkkaa tietoa ajoajoista Jätkäsaaressa
Yleensä alle vartissa autolla paikasta toiseen

Kokeilut 
kehittävät 
liikennettä 
ja liikkumista 

Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaat voi-
vat osallistua yhä enemmän liikenteen 
kehittämishankkeisiin, jotka ovat kokei-
luja. Jo tänä vuonna on meneillään viisi 

innovaatiokokeilua. 
Viidestä kokeilusta jätkäsaarelaisia voi 

eniten kiinnostaa Saukonpaadenrantaan tule-
va älykontti, johon on tarkoitus liittää erilaisia 
jakamispalveluita. Konttiin on suunniteltu esi-
merkiksi 24h pyörähuolto- ja työkaluvuokra-
uspalvelu. Älykontti myös palvelee matkusta-
jia: konttiin voi jättää matkatavarat säilöön ja 
siitä voi saada kuljetusapua autoilevilta mat-
kailijoilta. 

Toinen kokeilu, hands free -mobiilisovel-
lus, tunnistaa raitiovaunuun nousevan uuden 
matkustajan. Kokeilu selvittää, palveleeko so-
vellus ihmisiä teknisesti ja taloudellisesti.  

Kolmas innovaatiokokeilu ohjaa rekko-
ja satamaan, jotta parkkeeraus- ja jonotusajat 
siellä lyhenevät. Kuljettaja saa etukäteen tar-
kan reitin ja aikataulun, laivayhtiö puolestaan 
saa tiedon rekan saapumisajasta.  

Neljäs kokeilu on liikenteen määrien ana-
lyysi ja viides on robottibussi, jollainen jo vii-
me kesänä liikennöi Hernesaaresta keskustaan. 
Robottibussin kesän 2017 reittiä rakenne-
taan nyt Marian sairaalalta Lapinlahden kaut-
ta Ruoholahteen.

”Joskus lähivuosina robottibussi voi kul-
jettaa Jätkäsaaren asukkaita Ruoholahden met-
roasemalle. Toistaiseksi Jätkäsaaren katualueet 
ovat vielä liian vilkkaita herkälle robottitekno-
logialle”, hankejohtaja Roope Ritvos Helsin-
gin kaupungin Forum Viriumista sanoo. 

Jätkäsaaren liikennekokeilujen kattona toi-
mii FinEst Smart Mobility -hanke, johon Hel-
sinki osallistuu. Jätkäsaaressa käynnistyy 
vuonna 2018 lisää liikennekokeiluja, joiden ta-
voitteena on sujuvoittaa liikennettä. Matkailu-
liikenteen ja muun liikenteen sujuvoittaminen 
vaikuttaa matkailijoiden, ammattiautoilijoiden 
ja jätkäsaarelaisten asukkaiden elämään. 

”Vastedes Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa 
voi olla käytössä monia ihmisten liikkumista 
ja liikennettä helpottavia asioita. Liikkumisen 
uudet palveluinnovaatiot ja teknologiat ovat 
kansainvälisestikin merkittävä tutkimus- ja ke-
hittämiskohde”, Ritvos sanoo.

Lisää kävely-
paikkoja ja 
raitiolinjoja

Jatkossa Jätkäsaarta palvelee mon-
ta raitiovaunureittiä. Jo kuluvan vuo-
den syksyllä  raitiovaunu 9 kulkee Vä-
limerenkatua, 8 tulee Crusellinsillan yli 

Länsisatamankatua pitkin Saukonlaituriin ja 
raitiovaunut 7 ja 6 kulkevat Tyynenmerenka-
tua.

Välimerenkadun ylitse rakennetaan kulu-
van vuoden loppuun mennessä kävelysilta, jo-
ka palvelee etenkin Ruoholahteen kulkevia 
koululaisia. 

Jätkäsaaren rantojen kävelytiet valmistuvat 
vähitellen. Kun Hietalahdenrannasta nyt jat-
kaa kävellen Jätkäsaareen, rannassa kävelytie 
päättyy Clarion-hotellin kohdalla. Kiveystöi-
den valmistuttua pääsee ensi vuonna kävele-
mään rantaa pitkin jo L2:n ja L3:n ohi Rion-
kadulle asti. 

Myyntipäällikkö Maiju Akkanen 
ajaa liki joka arkipäivä autolla 
kotoaan Jätkäsaaresta työpaikalleen 
eivätkä ruuhkat haittaa häntä. 

”Liikenneruuhkat tai nii-
den häiritsevyys eivät 
kuulu elämääni. Jot-
kut jätkäsaarelaiset va-
littavat ruuhkista, mut-
ta minua ruuhkat eivät 

haittaa. Silloin kun satamaan tulee laivoja, ruuh-
ka-aika voi kestää noin 15–20 minuuttia. 

Totta kai joskus itsekin istun ruuhkassa, mut-
ta niin varmasti istuisin, vaikka asuisin missä ta-
hansa kaupunginosassa. Aluksi asuin 15-vuotiaan 

tyttäreni kanssa kahdeksan vuotta Ruoholahdessa 
ja sen jälkeen olen nyt asunut kolme vuotta Jät-
käsaaressa. 

Lähden yleensä kotoani Kap Horninkadulta 
noin kello kahdeksan aikoihin aamulla työpaikal-
leni Kalasatamaan ja lähden töistä kotiin noin nel-
jän viiden välillä iltapäivällä. 

Aikaisemmin työpaikkani Apetit sijaitsi Lep-
pävaarassa. Matka sinne oli jotenkin surullinen 
pitkin pimeää ja mustaa moottori- ja kehätietä. 
Viime joulukuussa työpaikka muutti Kalasata-
maan, ja nyt matka kaupungin läpi on aivan iha-
na. Voin katsella kaupunkimaisemia autosta. Näen 
jouluvaloja, ihmisiä, kaupunkia ja tunnen eläväni. 

Kuljin aluksi Kalasatamaan ratikalla, ja se oli 
mukavaa, mutta maksoi noin 50 euroa kuukaudes-
sa ja samanaikaisesti maksan kuukausittain työ-
suhdeautosta täyttä autoetua.

Liikenneruuhka ei häiritse
Jätkäsaaressa asuvan Maiju Akkasen Opel Astra on hänen työsuhdeautonsa ja tarpeen myyntipäällikön liikkuvassa työssä.

Jos työssä ei tarvitsisi käyttää autoa, voisin 
elää ilman omaa autoa. En ole mikään himoautoi-
lija. Voin mennä työmatkalle Tampereelle junalla 
ja käyttää matka-ajat työntekoon. Helsingissä pi-
dän liikkumisesta myös julkisilla kulkuvälineillä, 
mutta tarvitsen autoa usein työpäivän aikana.

Jätkäsaaressa autopaikkani on tallissa talon al-
la, mikä on tosi kätevää. Ja on kivannäköistä, kun 
autot eivät pilaa maisemaa maan päällä. Lisäk-
si autoni on turvassa maan alla. Asuin aikoinaan 
ihan ydinkeskustassa, ja minun autoni ikkunat ri-
kottiin sinä aikana kolme kertaa. 

Viihdymme hyvin Jätkäsaaressa. Juuri nyt 
odotan kovasti Hyväntoivonpuiston valmistumis-
ta. Meillä on pieni villakoira, Jessika. Kävelem-
me yleensä Hietaniemen suuntaan, siellä on isot 
ja upeat nurmikentät ja viheralueet.”
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Toisin kuin saattoi olettaa hoitoko-
din maailma ei ollut vaarille mie-
luinen. Hän tunsi olonsa yksinäi-
seksi ja kaipasi omia kotinurkkiaan.  
Vaikka paikalla oli henkilökuntaa ja 
vaikka kodissa oli muitakin asuk-

kaita, ei vaari kokenut olevansa osa yhteisöä eikä 
muistisairas osannut liikkua isossa talossa itsek-
seen. Vaikka omaiset ja läheiset pyrkivät vieraile-
maan mahdollisuuksiensa mukaan, se ei riittänyt. 
Hän jäi muistisairautensa kanssa omaan huonee-
seensa, jossa tunnit olivat pitkiä yksin.

Tarinan kertoja on Mirka Saarinen, joka ko-
kemuksensa pohjalta perusti oman yrityksen. Ha-
luni on tarjota seuralaispalveluja vanhuksille. Siis 
juttuseuraa ja apua yksinäisyyden pimeyteen sekä 
asiointiapua ja ulkoilua päivän piristykseksi, Mir-
ka sanoo.

Yksinäisyys on vanhusten 
vakavimpia ongelmia
Nykymaailmassa ihmisillä on aina kiire. Todelli-
nen tai tehty, mutta kiire kuitenkin. Eletään vauh-
tivuosia. On työ ja perheen koti ja lasten harras-
tukset ja menoa riittää päivän jokaiselle hetkelle. 
Aivan liian monet vanhukset jäävät näiden kii-
reiden johdosta liian vähälle huomiolle. Omas-
sa kodissaan asuvat vanhukset ovat siellä usein 
karmean yksin. Yllättävää saattaa olla, että myös 
laitoksissa asuvat, hoitokodeista ja palvelutalois-
ta paikan saaneet, voivat kokea vakavaa yksinäi-

Apua vanhusten yksinäisyyteen
”Liikeideani syntyi oman, rakkaan Su-
lo-vaarini kohtalosta. Hän oli pitkän 
90-vuotisen ikänsä asunut omassa ta-
lossa, järven rannalla. Tuttuja polkuja 
kulkiessaan ja omaa järvimaisemaa 
katsoessa elämä tuntui turvalliselta. 
Muistisairaus kuitenkin huononsi 
elämänlaatua ja oli aika siirtyä hoiva-
kotiin.”

Vanhus kaipaa kuuntelijaa.
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syyttä. Henkilökunta ei ehdi, ja muut asukkaat 
ovat ventovieraita, joiden kanssa on vaikea solmia 
tuttavuutta.

Tärkeintä on säännöllinen   
aikataulu ja tuttu seuralainen
Mirka sanoo, että Seurana Oy tarjoaa pitkäjänteis-
tä työtä vanhusten turvaksi kotona ja hoivakodis-
sa. 

”Seuralaisemme saavat korvauksen työstään, 
toiminta ei siis perustu puhtaasti vapaaehtoisuu-
teen. Asiakkaiden kanssa sovitaan tapauskohtai-
sesti päivittäisten, viikoittaisten tai kuukausittais-
ten käyntien määrästä. Voidaan myös sopia, että 
kontakti tapahtuu puhelimitse, jos sen katsotaan 
olevan riittävä. Erittäin tärkeää on, että yhteyden-
otoille on selkeä aikataulu ja että seuralainen on 
aina sama henkilö, jolloin muodostuu turvallinen 
ystävyyssuhde, jota vanhus osaa odottaa. Seurana 
Oy on hyväksytty yksityisten kotipalvelujen tuot-
taja.”

Useimmiten omaiset tilaavat palvelun
Suomessakin alkaa olla hyväksyttävää myön-
tää, että arjen kiireet eivät aina anna mahdolli-

suutta riittävästi huomioida yksinäisiä vanhuksia. 
Vanhus itse harvoin ilmoittaa hädästään. Tilanne 
jää omaisten havaittavaksi. Mirka haluaisi auttaa 
mahdollisimman monia. 

”Palvelumme ei kuitenkaan ole sairaanhoidol-
linen, vaan pyrkimyksemme on luoda onnellinen 
vanhuus.”

Seuralaistyöstä saa siis palkkaa. Se sopii var-
sin hyvin eläkeläisille, opiskelijoille ja kotirouvil-
le, joilla on mahdollisuus pitkäjänteisesti sitoutua 
ystäväksi. Mieskavereista on suurin pula. Miehet 
puhuvat mielellään miesten juttuja, tämä ei muu-
tu vanhuksillakaan. 

Omaiset saavat kuulumiset
Palveluun kuuluu, että käyntien jälkeen omaisil-
le viestitään kuulumiset vanhuksen arjen asioista. 
Vaarilla oli kuulolaite mennyt rikki, tai tekoham-
paat kadonneet, tai talvitakista sauma repeytynyt. 
Näiden tietojen pohjalta tunne vanhuksen arjen su-
jumisesta rauhoittaa myös omaisia. Seurana-pal-
velu ei vie omaisilta vastuuta vanhusten hoidosta, 
mutta auttaa merkittävästi. 

Mirka tekee mielellään palvelusta kuukausiso-
pimuksen, jossa sovitaan palvelun laajuus ja sen 
hinta. Palvelusta saa tehdä kotitalousvähennyksen.

Yksinäisiä vanhuksia  
on suunnattoman paljon
Yksinäisyys on julma asia. Omiin koteihinsa louk-
kuun jääneet vanhukset, joille sosiaaliset kontak-
tit ovat supistuneet äärimmäisen vähiin, ovat to-
dellisessa hädässä. Yhteiskunnan suuria haasteita 
on löytää heidät kodeistaan ja antaa apua. Mirka 
Saarinen sanoo, että vain omaisten avulla heidät 
voidaan paikallistaa. Suomalainen sodan kokenut 
vanha ihminen ei vaivojaan valita.

Ottakaa siis yhteyttä, Mirka kehottaa. Jos lä-
heisenänne on seuraa kaipaava vanhus tai jos tei-
tä kiinnostaa ryhtyä vanhukselle kaveriksi. Seura-
na Oy:n tarjoama palvelu on palkitsevaa. 

Seurana Oy
Puh 040 555 3235
mirka.saarinen@seurana.fi
www.seurana.fi

Mirka Saarinen on vanhusten asialla.

SFP OCH TRAFIKEN
RKP JA LIIKENNE
MÅNDAGEN 27.3.2017 KL.18 I HUUTOKONTTORIS KANTIN, STILLAHAVSGATAN 1, BUSHOLMEN
MAANANTAINA 27.3.2017 KLO 18 HUUTOKONTTORIN KANTIINISSA, TYYNENMERENKATU 1, JÄTKÄSAARI

Arrangör: SFP i sydvästra Helsingfors
Denna annons är betald av SFP i Helsingfors

Förre riksdagsmannen Klaus Bremer tentar SFP-kandidater. Entinen kansanedustaja Klaus Bremer tenttaa RKP-ehdokkaita.
I panelen – Paneelissa: Martina Harms-Aalto, Lotta Keskinen, Liisa Melin, Björn Månsson, Kenneth Stambej
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Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Ruoholahdessa tapahtuu

Helsingin Konservatorion 
kevään 2016 
viimeiset tapahtumat

KS = konserttisali • KMS = kamarimusiikkisali

Jätkäsaaren uuden kappelin toimintaa ideoidaan ma 27.3. klo 18 Ruoholahden kappelis-
sa (Selkämerenkatu 1, sisään konservatorion puolelta).  Jätkäsaaren kappeli aloittaa toi-
mintansa vuoden 2018 alussa. Yhdessä rakentamalla saamme kappelista jätkäsaarelaisten 
ja ruoholahtelaisten näköisen paikan. Uudessa kappelissa on tilaa syvälle ja avaralle hen-
gellisyydelle, olohuonemaiselle fiilikselle, monipuoliselle toiminnalle ja erilaisten ihmisten 

kohtaamiselle. 
Ideapaja on kaikille avoin foorumi. Ideoita työstetään ohjatuissa ryhmissä, joiden aiheina ovat 

esimerkiksi hengellisyys, taide, yhteisöllisyys, harrastukset, eri ikäisten tarpeet ja viestintä. Jätkäsaa-
ren kappelin rakentamiseen tarvitaan monenlaisia ihmisiä: soittajia, laulajia, roudareita, kuvaajia, so-
mettajia, räsymaton kutojia, kirkon auki pitäjiä, rukoilijoita, kuuntelijoita. 

 Ideapajassa näkyy asukkaiden ja seurakunnan yhteistyö. Jätkäsaaren ja Ruoholahden uusi inno-
kas kuoro Kanavan Kaiku laulaa ensimmäisen keikkansa, ja ennen ideapajan alkua Jätkäsaari-seura 
viettää kevätkokoustaan Ruoholahden kappelissa klo 17.30. Olet lämpimästi tervetullut myös tähän 
kokoontumiseen!  

Tarjolla on myös kahvia, teetä ja pientä purtavaa.  Tule mukaan luomaan uutta! 

Lisätietoa: Jätkäsaaren ja Ruoholahden pappi Hannu Varkki, 050 512 1820, hannu.varkki@evl.fi

Tervetuloa Jätkäsaaren 
kappelin ideapajaan! 

toistaiseksi

Ruoholahden kauppakeskus
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki

avoinna: ma-pe 8-21, la 9-18, su 12-18

Tyynenmerenkatu 11,
00220 Helsinki

avoinna: ma-pe 8-23, la-su 9-23

KATA 
STYRMAN
Uuden Helsingin 

rakentaja

Jätkäsaari

459
Katariina Styrman, 37, FM, toiminnanjohtaja, kokenut järjestövaikuttaja

www.katastyrman.fi
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Konservatoriossa on tulossa kaksi 
hienoa orkesterikonserttia. Ensim-
mäinen, joka on perjantaina 31.3., 
on sinfoniaorkesteri Helsinki Con-
cordian pianokonserttojen ilta, jossa 

solisteina on peräti 19 musiikkiopiston oppilasta 
sekä kolme ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. 
Ohjelmassa on harvoin kuultu Ilkka Kuusiston 
Aaron ykkönen, johon säveltäjä on muokannut 
pianonsoiton alkeisopetuksessa käytettyjä Aaro-
nin pianokoulun kappaleita pianokonserttomuo-
toon. Teoksessa lapsisolistit ja orkesteri pääsevät 
nauttimaan humoristisen hauskasta yhdessä soit-
tamisesta. Konsertin ohjelmassa ovat myös Saint-
Saënsin, Prokofjevin ja Rahmaninovin pianokon-

sertot nro 2, I osa jokaisesta konsertosta, ja solistit 
ovat ammattiopiskelijoita.

Toinen orkesterikonsertti on huhtikuussa per-
jantaina 7.4. Silloin konservatorion pienet ja vä-
hän suuremmatkin muusikonalut, joista muo-
dostuu kolme orkesteria, Valonsäde (pienimmät 
soittajat), Elohopea (lapset) ja Visollo (nuoret). 
Orkesterit esiintyvät erikseen ja yhdessä ja ohjel-
massa on klassista sekä supersuorittua elokuva-
musiikkia kuten Pirates of the Caribbean III. Or-
kestereiden konsertteihin kaikki liput maksavat 
vain 5 €, ja tuotto käytetään orkestereiden toimin-
nan tukemiseen. Tervetuloa konsertteihin ja lau-
antain 8.4. avointen ovien päivään Visseliin!

Nuoret pianistit sinfonia-
orkesterin solisteina!

Ma 20.3. 19.00 Kamarimusiikkikonsertti. Am-
matillisen koulutuksen kamarimusiikkiryhmät 
esittävät musiikkia eri aikakausilta, ohj. op. Timo 
Saarilahti. KMS            
Ke 22.3. 13.00 Kevään kohinaa. Ammatillisen 
kou  lutuksen opiskelijat. Maunulan kirkko Metsä-
purontie 15, ohj. op. Anitta Ranta
To 23.3. 17.00 Kahvikonsertti. Oppilaat ja opis-
kelijat musisoivat. Aula             
To 23.3. 19.00 Lauluilta. Ritva Laamasen oppi-
laat, lk. 130          
Pe 24.3. 18.00 Viulistit vireessä. Mari Kortelai-
sen oppilaat, lk. 130          
Ma 27.3. 18.00 Huilulla huikeasti. Sari Latosen 
oppilaat. KMS            
To 30.3. 17.30 Huilistien matinea. Maija-Liisa 
Mäkeläisen oppilaat, lk. 130          
Pe 31.3. 19.00 Lauluilta. Ritva Laamasen oppi-
laat. KMS            
Pe 31.3. 19.00 Helsinki Concordia ja pianoso-
listit. KS. 5 € orkesterin toim. tukemiseksi, johtaa 
Tuomas Rousi, solisteina musiikin perusopetuksen 
23 pientä pianistia sekä ammattikoulutuksesta Alicia 
Ibáñez-Resjan, Kumi Shimozaki ja Tarmo Peltokos-
ki, Ilkka Kuusiston Aaron ykkönen, Saint-Saënsin 
Dance macabre, Saint-Saënsin, Pro kofjevin ja Rah-
maninovin pianokonsertto, I osa
La 1.4. 13.00 Pianistien matinea. Antti Hotin ja 
Naoko Shibayama-Aarnion oppilaat. KMS            
Ma 3.4. 18.00 Viuluvelhot vauhdissa. Päivi Val-
jakka-Salmisen oppilaat. KMS            
Ma 3.4. 19.00 Kevään korvalla. Konservatorion 
laulajien konsertti. KS                
Ke 5.4. 19.30 Vaihto-opiskelijoiden konsertti. 
Ulkomaiset opiskelijat estradilla. KMS            
Ke 5.4. 19.00 Oopperakonsertti. Laulunopiske-
lijoiden ensemble esittää, pianistina Ilona Lam-
berg. KS                
Pe 7.4. 18.30 Orkesterikonsertti. Helsingin Kon-
servatorion orkesterit Visollo, Elohopea ja Valonsä-
de, mm. J. Haydn: Sinfonia nro 13. KS. 5 € orkeste-
rin toim. tukemiseksi              

Pe 7.4. 19.00 Lauluilta. Tehi Sulonen-Georgin 
oppilaat. KMS            
La 8.4. Visseli  – soitinesittely ja musiikkita-
pahtuma. Tervetuloa kokeilemaan, kuuntelemaan 
ja kyselemään! 10.30‒13.30 luokat, salit  
Ma 10.4. 18.00 Viulistien ilta. Klaara Pyrhösen 
oppilaita, lk. 131          
Ma 10.4. 19.30 Huhtikuun hienoudet. Viuliste-
ja, pianisteja ja kamarimusiikkia. Liisa ja Janne 
Malmivaaran oppilaat. KMS            
Ke 12.4. 18.30 Viululla virkeästi. Tapio Tuovilan 
oppilaat, lk. 130          
To 13.4. 19.00 Pianistin passiot. Timo Latonen, 
piano (säv. Mozart, Chopin). Helsingin Konserva-
torion opettajakonsertti. KS. 10/5 €         
Ti 18.4. 18.00 Den Lustelyiken May. Keväistä 
urkumusiikkia konservatorion urkureiden esittä-
mänä, Paavalin kirkko Sammatintie 5                
To 20.4. 18.00 Musiikki-ilta. Oppilaiden ja opis-
kelijoiden esityksiä, lk. 130          
To 20.4. 19.00 Pianistien ilta. Opiskelijoiden ja 
oppilaiden taiturointia. KS                
Pe 21.- la 22.4. Kamarista! ‒ Yhdessä soittami-
sen iloa. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. KS, 
KMS     
Ma 24.4. 19.00 Sana salamoi. Ammatillisen kou-
lutuksen opiskelijat esittävät runoja ja tekstejä 
musiikilla maustettuna, ohjaus Eilakaija Sippo, lk. 
139 (muskari)                
Ke 26.4. 18.30 Pianistien ilta. Anna Linjaman 
oppilaat. KMS            
To 27.4. 17.00 Kahvikonsertti. Oppilaat ja opis-
kelijat musisoivat. Aula             
To 27.4. 17.30 Huilistien matinea. Maija-Liisa 
Mäkeläisen oppilaat, lk. 130          
Pe 28.4. 18.00 Pianistien konsertti. Riitta Sipi-
län oppilaat. KMS            
Pe 28.4. 19.00 Avoin oopperaluokka esittää. 
Kohtauksia tunnetuista oopperoista. KS                
La 29.4. 12.00 Soittimia ja soittajia kerrak-
seen!. Kitarat, harput, kanteleet, harmonikat, lyö-
mäsoittimet soittajineen. KMS

Orkesterikonsertin interaktiivinen yleisö. Kuva Seija Askolin.
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Keväällä Tanssiteatteri Hurjaruuthin näyttä-
möllä nähdään toiveuusinta Pikku Prinssi. 
Aiempina vuosina loppuunmyydyille katso-
moille esitetty Pikku Prinssi on tanssitarina 
onnen etsinnästä, yksinäisyydestä, ystävyy-
destä ja elämän ihmettelystä.

Ranskalaisen kirjailijan Antoine de 
Saint-Exupéryn vuonna 1943 julkaisema 
pienoisromaani on yksi kaikkien aikojen ra-
kastetuimmista kirjoista. Pikku Prinssin 
ihastuttava tarina taipuu Hurjaruuthin käsit-
telyssä visuaalisesti huikeaksi seikkailuksi, 
jossa pieni on suurta ja suuri pientä, filoso-
fiset kysymykset niitä olennaisimpia ja jossa 
tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Ainoastaan 
sydämellään näkee hyvin.

Huhtikuussa Hurjaruuthissa saa ensi-il-
tansa aivan uudenlainen tanssiesitys Flora 
& Fauna – sisäänsukellettava videotanssi-
teos luonnon ihmeellisestä maailmasta. Esi-
tyksen ohjaa useita Talvisirkuksia ja muita 
rakastettuja teoksia luonut Arja Pettersson.

Lumihiutaleita, näkinkenkiä, koralleja, ka-
kadu ja silakka. Flora & Fauna on tanssilli-
nen luontomatka, joka yhdistää videotaidetta, 
musiikkia ja tanssia aisteja kutittelevaksi ko-
konaisuudeksi. Musiikin sävellyksestä ja ää-
nisuunnittelusta vastaa Viljami Lehtonen ja 
tanssijana nähdään Vilma Tihilä. Eläin- ja 
kasvikuvastosta ammentavan videolavastuk-
sen on suunnitellut Joona Pettersson.

Esitys sai maailmanensi-iltansa 14.11. 
2016 Kamerunissa, kansainvälisellä Fatej-
teat terifestivaalilla. Suomen ensi-ilta nähdään 
Ruutia!-festivaalilla Tanssiteatteri Hurjaruut-
hissa 25.4. Flora & Fauna on suunnattu erityi-
sesti 2-8-vuotiaille.

Kansainvälinen Ruutia!-tanssifestivaali tuo 
jälleen huhtikuussa korkeatasoisia lapsille ja 
nuorille suunnattuja tanssiesityksiä Kaapeli-
tehtaalle. Mukana muun muassa ranskalai-
sen koreografin Thomas Lebrunin tanssi-
teos sekä Jenni Kivelän uusi koko perheen 
esitys Kylli-koira ja olemisen sietämätön ke-
peys. Tarkempi ohjelmisto ja aikataulut löy-
tyvät Hurjaruuthin www-sivuilta.

• Pikku Prinssi Hurjaruuthin näyttämöllä  
  8.4.2017 saakka (Ohjaus: Arja Pettersson)
• Flora & Fauna Hurjaruuthin näyttämöllä 
  25.4.-4.5.2017 (Ohjaus: Arja Pettersson)
• Kylli-koira ja elämisen 
  sietämätön kepeys  
  27.4.-20.5.2017 (Koreografia: Jenni Kivelä)
• RUUTIA! Kansainvälinen tanssifestivaali 
  lapsille ja nuorille 25.-29.4.2017

Liput: 
toimituskuluineen alkaen 15/12/8 €.
Varaukset ja tiedustelut: 
Hurjaruuth, puh. 09 565 7250 (ark. 10-16), 
www.ticketmaster.fi

Hurjaruuthin kevät on täynnä ohjelmaa
Joona pettersson

Sanna Kekäläisen riipaiseva ja pitelemätön, 
haavoittuvuudessaan poliittinen yhden naisen 
teos Whorescope saa ensi-iltansa 1.4.2017 
Ruumiillisen taiteen teatterissa Kaapelitehtaal-
la. Whorescope on Kekäläisen Inhimillisen ja 
tiedostamattoman politiikkaa -teossarjan en-
simmäinen osa. Sarja pyrkii tuomaan loh-
tua ja röyhkeitä näkökulmia armottomaan ai-
kaamme.

Sanna Kekäläsen yhden naisen esitykset 
ovat antaneet ruumiin naishahmolle, joka on 
ollut näkymätön esittävässä taiteessa. Hän 
on tehnyt näkyväksi itsepäisen, omalakisen, 
alastomuudessaan viattoman, normatiivises-
ta sukupuolesta irtaantuneen, äänekkään ja 
oudon naisolennon. Perinteisesti ja historialli-
sesti esittävä taide Suomessa peilaa miehen 
katseesta. Sanna Kekäläinen on ollut ensim-
mäinen nainen Suomessa, joka on rikkonut 
tämän normin.

Whorescope asettuu jatkumoon, joka al-
koi vuonna 1990 teoksella Santa-Maria del-
la Grazia. Kekäläisen uutta luoviin, kiiteltyihin 
sooloteoksiin lukeutuvat lisäksi Santa-Ma-
ria Furiosa (1990), Onnellinen - L’heureuse 
(1991), Miekassani on seitsemän terää ja 
kolme solmua (1992), Kaksoisolento (1995), 
Iho - Skinless (2001), Verso (2002), Puna - 
Red - Rouge (2007), Onni - Bonheur - Hap-
piness (2009), The Beast (2011), Queer ele-
gioita (2013), ja viimeisimpänä Diva Vulva 
(2015).

Sanna Kekäläinen teoksestaan Whores-
cope: 

Taide terrorin ja hyvinvointi-
palvelujen aikakaudella 
1. En ole koskaan osannut myydä itseäni.
2. En ole koskaan halunnutkaan.
3. Toivon, että rakastatte minua.
4. Olen yrittänyt tavoittaa ja kommunikoida 
    rehellisyyden, joka on ihmisen mielessä 
    ja ruumiissa. Voin kertoa, että se on 
    perkeleellisen vaikeaa.
5. Rakastan teitä.
6. Nämä ovat minun latentteja ja tulemisen 
    tilassa olevia kuviani rakkaudesta.

Sanna Kekäläinen: Whorescope
1.-28.4.2017 Ruumiillisen taiteen teatteri, 
Kaapelitehdas. Tallberginkatu 1 C, 4. krs. 
Ensi-ilta: 1.4. klo 19.00 
Muut esitykset: 
5.4. klo 19.00 | 9.4. klo 15.00 | 12.4. klo 
19.00 | 19.4. klo 19.00 | 22.4. klo 19.00 | 
25.4. klo 19.00 | 28.4. klo 19.00
Liput 25/15 €: 
https://holvi.com/shop/kekalainencompany/
Lisätiedot: tiedottaja Inna Schwanck, 
tiedotus@kekalainencompany.net / 
puh. 044 729 9503
www.kekalainencompany.net
Käsikirjoitus, koreografia, teksti, tila ja 
esitys: Sanna Kekäläinen
Valosuunnittelu: Anniina Veijalainen
Tuotantovastaava, graafinen suunnit-
telu: Lilja Lehmuskallio
Tuotanto: K&C Kekäläinen & Company

Sanna Kekäläinen: Whorescope
lilJa leHmuskallio

Sanna Kekäläinen: Whorescope

Merikaapelihalli 
Helsinki Ink 31.3.-2.4.
Helsinki Beer Festival 7.-8.4.
03Crew: 03Fest 14.4.
Coffee Festival 21.-23.4.
FOOM – Future of Online Video & Media 
27.-29.4.

Pannuhalli
Zodiak: Jyrki Karttunen – Jemina – 
The Great American Show 8.4. asti
Zodiak: Kirsi Monni – ActsAndAffects 
20.4.-2.5.

Puristamo
Oliver Whitehead: Second look exhibition 
6.-21.4.
Suomen lasten ja nuorten kuvataide-
koulujen liitto: Löytöretkellä 27.4.-12.5.

Turbiinisali
HEO: Kulttuuri- ja taideviikot 1.4. asti
Studentteatern: Love & Information 7.-18.4.
Tanssiteatteri Pinta: Heikko signaali 20.-21.4.
Teatteri Ihme 22.4.
Sibelius-lukio: Kevätuhri104 27.-28.4.

Valssaamo
Tanssiteatteri Tsuumi: Valssaamofest 
28.-30.4.

K&C Kekäläinen & Company
Sanna Kekäläinen: Whorescope 1.-28.4.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Pikku Prinssi 8.4. asti
Flora & Fauna 25.4.-4.5.
Kylli-koira ja elämisen sietämätön kepeys 
27.4.-20.5.

Ruutia! Kansainvälinen tanssifestivaali 
lapsille ja nuorille 25.-29.4.

Suomen valokuvataiteen museo
Poliittisen valokuvan festivaali 29.4. asti
Marta Zgierska: Post 28.5. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Rakkauden tiloja – Nautinnon nälkä 
5.8.2018 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Muumit teatterissa 30.6.2017 asti 
Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus 
7.1.2018 asti

Jukka Male Museo
GP17 Lähellä -valokuvanäyttely 17.4. asti
EriValo –valokuvanäyttely 20.4.-14.5.

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

 Flora & Fauna
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AUKIOLOAJAT
Ma–la 9.00 – 21.00
Su 12.00 – 18.00

JÄTKÄSAARI
Tyynenmerenkatu 11 
00220 Helsinki

KIOSKI JA WEB
24 h

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron 
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

Tilaa netistä, nouda myymälästä

Samsung UE49KU6172  
kaareva 4K-älytelevisio, 49”

LG 65UH770V, 4K-älytelevisio, 65"

49-tuumainen kaareva 4K-älytelevisio, jossa on 
HDR-teknologia, UHD Dimming -kuvansäätö ja 

1400 PQI -kuvanparannus. TV-sovelluksina mm. 
Netflix ja HBO Nordic. DVB-T2-, DVB-C HD- ja  

DVB-S2- virittimet. Energia luokka A.  
Verk.com/52333

65-tuumainen 4K Ultra HD -älytelevisio, jossa on HDR-kuva, 200 hertsin paneeli ja webOS 3.0 -käyttöliittymä. TV-sovelluksina 
mm. Yle Areena ja Netflix. DVB-T2-, DVB-C HD- ja DVB-S2- virittimet. Energia luokka A+. Verk.com/58140

1599,00
Apurahalla 82,00/kk (24 kk)

65"

599,00
Apurahalla 33,00/kk (24 kk)

49"

Apurahalla 
voit maksaa 

vaikka tuuma 
kerrallaan

VRUMM... VRUUUMM... 
SE ALKAA TAAS!


