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Joka neljäs syöpäsairaala Docrateen asiakas on 
Ruotsista. Jätkäsaaren terveys  keskittymässä toimii 
myös huipputason hedelmöityshoitoklinikka.

Ruotsista 
Jätkä saareen 
syöpä hoitoon

Sivut 4–5

Syöpäsairaala Docrateen 
toimitusjohtaja Ilpo 
Tolonen kertoo, että 
heille on hakeutunut 

asiakkaita hoitoon 
yli 60 maasta. Kuvan 

sädetyslaitteet Docrates 
hankki USA:sta. Yhden 
laitteen hinta on noin 

kaksi miljoonaa euroa.



2 RUOHOLAHDEN SANOMAT Joulukuu 2018

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

Ruoholahdenranta 3   |   puh 020 1234 800   |   www.bistrogimis.fi

TERVETULOA YSTÄVÄT!

PÄÄKIRJOITUS

Y lhäältä päin katsottuna Lapinlahden 
vanha mielisairaala on kuin valtava 
H-kirjain.

Pian ratkeaa, näemmekö Lapin-
lahdessa lähivuosina jotain hullua, jo-

tain hienoa vai jotain hullunhienoa. 
Lapinlahden vanhan mielisairaala-alueen 

rakennukset omistaa kaupunki, ja nyt se suun-
nittelee alueelle ideakilpailua. 

Tavoitteena on säilyttää Lapinlahden ase-
makaavassa suojeltu sairaalaa ympäröivä puis-
toalue pääpiirteissään kaikille avoimena ja jul-
kisena puistona, kertoo kaupunkiympäristön 
toimialajohtaja  Mikko Aho esityksessään La-
pinlahden sairaalan asemakaavamuutoksen 
periaatteista. 

Esityksessä myös mainitaan, että ”asumi-
nen on vähäisessä määrin mahdollista, mikäli 
se on kokonaisuuden kannalta riittävän perus-
teltua ja mahdollistaa alueen muiden tavoittei-
den toteutumisen.”

Asunnoista rauhallisella paikalla lähellä 
keskustaa saa takuuvarmasti hyvän hinnan, jo-
ten asuntoja alueelle taatusti myös tulee, kun 
mahdollisuus annetaan. Tästä syystä idea-
kilpailu kiinnostanee useita rakennusfirmoja.

Lapinlahden erityispiirre on vaarassa 
muuttua, jos alueelle tulee pysyvää asumista. 
Nykyisenkaltaista kaupunkikulttuuriyhteisöä 
tuskin nähdään enään Lapinlahdessa ideakil-
pailun ja sen toteuttamisen jälkeen.

LAPINLAHDEN MAISEMAT ovat tärkeitä alu-
eemme asukkaille. Ruoholahdessa, Jätkäsaa-
ressa tai Töölössä eivät puut juuri humise. La-
pinlahti metsikköineen, rantapolkuineen ja 

kulttuuritoimijoineen on tärkeää säilyttää rau-
hallisen ja vapaan tallustelun alueena, vasta-
painoksi ympäröiville, tiiviisti rakennetuille 
kaupunginosille.

KAUPUNGILLA EI OLE KÄYTTÖÄ vanhoille 
mielisairaalan rakennuksille. Oman strategian-
sa mukaan kaupunki pyrkii luopumaan tilois-
ta, joita se ei tarvitse. Ideakilpailulla se haluaa 
löytää tahon, joka ottaa kokonaiskopin Lapin-
lahdesta.

Kaupunki on aiemmin esittänyt merkittä-
viä vuokrankorotuksia sairaalarakennusten ny-
kyisille vuokraajille eli Lapinlahden Lähteelle 
ja Osuuskunta Tilajakamolle. Osapuolet eivät 
päässeet sopimukseen uudesta vuokrasta.

Vuokratuloja kaupunki käyttäisi muun mu-
assa rakennusten saneerauksiin. 

Vuokralaisten mielestä kaupungin korjaus-
suunnitelmat alueelle ovat ylimitoitettuja. He 
katsovat myös, että olis kohtuutonta, että ”ny-
kyiset vuokralaiset maksaisivat rakennusten 
kymmenien vuosien korjausvelan ja huollon 
laiminlyönnin.”

KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN pi-
ti päättää Lapinlahden ideakilpailusta mar-
raskuun 20. päivän kokouksessaan, mutta 
lautakunnan jäsenen Silvia Modigin (vas) eh-
dotuksesta päätös jätettiin pöydälle kahdeksi 
viikoksi.

Onko sinulla menovinkki? 
Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

800
KUUKAUDEN LUKU

Jätkäsaaren peruskoulu piti harjannostajaisensa 
marraskuussa. Rakennus on ulkopinnoiltaan lähes 

valmis. Elokuussa 2019 toimintansa aloittavaan 
kouluun mahtuu yli 800 koululaista.

 
Seuraa meitä, niin pysyt ajan  
tasalla Jätkäsaaren ja  
Ruoholahden tapahtumista.

Lapinlahden erityisyys 
pitää säilyttää 

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU Ruoholahden 
Sanomat  
somessa

Tammikuu 10.1. 2.1.
Helmikuu 7.2. 29.1.
Maaliskuu 7.3. 26.2.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Ruoholahden Sanomat  on kerran kuus-
sa ilmestyvä, yhdistyksistä ja puolueista 
riippumaton sekä poliittisesti ja uskon-
nollisesti sitoutumaton aluejulkaisu. 

JAKELUALUE
Ruoholahti, Jätkäsaari, Lauttasaari, 
Punavuori, Eira, Hernesaari, Munkkisaari  
sekä Lehti- ja Kuusisaari.

Painosmäärä 24 500 kpl.

JAKELU
Posti Oy 
Jakelupalaute: puh. 0100 85160 

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399

TOIMITTAJAT
Anna-Maija Kakkonen
Katriina Kontuniemi
Pipsa Sinkko-Westerholm

TAITTO/AINEISTO 
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA   
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7

ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

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

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371

Twitter 63 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 640 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 356 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Jakelupäivä Aineistopäivä

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

STADIN JOULUMARKKINAT.  Kaa-
pelitehtaalle parkkeeraa neljäksi päi-
väksi koko perheen tapahtuma Stadin 
joulumarkkinat. 19.–22.12. järjestet-
tävässä ilmaistapahtumassa konsertoi 
muun muassa Paleface ja M.A. Nummi-
nen. Luvassa myös kirjailijatapaamisia, 
käsitöitä ja lukuisia näytteilleasettajia. 

KUDONTA- JA NEULONTASTUDIO.  
Jätkäsaareen avattiin joulukuussa 
kudonta- ja neulontastudio, jossa käsi-
työharrastajat voivat kokoontua. Siellä 
järjestetään myös kursseja. Kutomolla 
on muun muassa kangaspuita, joita 
saa vuokrata. Kutomo Craft Studio 
sijaitsee Malagankatu 5:ssä. 

JOULUTORI KOULULLA. Ruoholahden 
ala-asteen koulun perinteinen koko 
perheen joulutapahtuma järjestetään 
koulun tiloissa 16.12. kello 13–16. Lu-
vassa muun muassa joulukuusikauppaa, 
kahvila, askartelua ja arpajaisia sekä 
myyjäispöytiä. Tapahtuman tuotto 
menee koululaisten käyttöön.Lapinlahden maisemat 

ovat tärkeitä aluemme 
asukkaille.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

Ruoholahden myymälä 
Porkkalankatu 13 
Avoinna ma-pe 8-17
p. 010 681 6300
www.facebook.com/StaplesFinland

Tarvikkeet kotiin ja toimistoon

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

Nautintoja meren äärellä.

Faron lahjakortti pukinkonttiin

AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ

TUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINEN

Favora Favora
Joulukuun tarjoukset

Aqualan
Plus  
200 g

RUOHOLAHDEN  
ÄSSÄAPTEEKKI
S-Marketin yhteydessä
Itämerentori 2, 00180 Helsinki  
Puh. 029 170 0780
info@ruoholahdenassaapteekki.fi

Palvelemme: ma–pe 8–20, la 10–15, su 12–16

käsi
voide

puhdistus
vaahto

Joulukuussa avoinna sunnuntaisin klo 12–17

7 € 10 € 8 €
norm.  
9,13 €

norm.  
13,83 €

norm.  
11,08 €
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Kauppakeskuksen yöasiakkaat 
ostavat arkiruokaa ja tuliaisia

Tiistaiyönä klo 00.45 Ruoholahden kaup-
pakeskuksen pääovi on auki ja aulassa 
seisoo vartija. Alakerran K-Citymarketis-
sa toinen vartija jututtaa kassamyyjää ja 
toinen myyjä purkaa rullakosta tavaraa 

hyllyyn. Muita ei näy.
Ruoholahden K-Citymarket aloitti 24h-aukio-

lot marraskuun 12. päivä. Kauppias Tero Huhtalan 
mukaan alku on sujunut hyvin ja palaute ollut po-
sitiivista. 

”Tietenkään ei ole niin vilkasta kuin päivisin, 
mutta meille on jo muodostumassa oma öinen va-
kioasiakaskunta”, Huhtala kertoo. 

”Myös keskustan alueen hotellien turistit ovat 
alkaneet löytää meille öisin. Mukaan lähtee ruokaa 
ja tuliaisia kotiin.”

Ruoholahtelaisen Santtu Kuikan ostoskorista 
löytyy hedelmiä. 

”Tämä on vakiokauppani ja käyn täällä usein 
myös öisin. Ostan ruokaa ja muutakin tarpeellista, 
kuten vaatteita”, Kuikka kertoo. 

Hänen mielestään yöaukiolo on hyvä asia, sillä 
kuten hän, osa suomalaisista valvoo öisin. 

”Varmasti 10–20 prosenttia suomalaisista omis-
taa pöllönsilmät”, Kuikka arvelee. 

Parasta hänestä on se, että kaupassa ei ole öisin 
kassajonoja.

K-CITYMARKET-KETJUN johtajan Ari Sääksmä-
en mukaan aukiolouudistuksella haluttiin vastata 
asiak kaiden muuttuneisiin tarpeisiin. 

”Kaupalta vaaditaan jatkuvasti uusia ja jous-

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

RAUNO HIETANEN

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden K-Citymarket 
aloitti ympärivuorokautisen 
aukiolonsa kolme viikkoa sitten.

Ruoholahtelaisen Santtu Kuikan mielestä parasta 
öisessä K-Citymarketissa ovat jonottomat kassat.

K-Citymarketin myyjät Samuli Hämäläinen 
ja Minna Lehmuskoski tekevät yövuoroja. 

Lounas

 ma–pe  
10.30–14

10,40€

CENTRUM ALEJANDRA
–VÄLIMERENKATU 5, HELSINKI–

W W W . A L E J A N D R A . F I

AAMIAINEN
LOUNAS 

PITOPALVELU
AVOINNA  

MA–TI 8–15  
KE–PE 9–20

LA 11–20

 www.alejandra.fi/ajanvaraus

ALEJANDRA
C E N T R U M

– KAUNEUSSALONKI, KAHVILA – 
– LAHJAPUOTI– 

ALEJANDRA BEAUTY SALON

3 D KULMAT  200 €
3 D HUULET  200 €
3 D EYELINER/LASHLINER 125 €

3 D MIKROPIGMENTOINTI

Vuoden loppuun mennessä tehdyt varaukset  
ja ostetut lahjakortit näillä hinnoilla.

Monipuolisen osaamisen eläinlääkäriasemaa ei tarvitse 
hakea kaukaa: tervetuloa Omaeläinklinikka Eiraan! 
Löydät saman katon alta röntgen-, laboratorio-, ultraääni- 
ja kirurgiapalvelut, ruoka- ja tarvikemyymälän sekä 
eläinlääkärit ja hoitajat, joilla on taitavat kädet ja suuri, 
lämmin sydän.

www.omaelainklinikka.fi

OMAELÄINKLINIKKA EIRA
Telakkakatu 3, 00150 Helsinki
Puh. 09 8567 6643, Ma-pe 8-20

EIRAN KIITETYIMMÄT AUTTAJAT 
LÖYDÄT TELAKKAKADULTA

Jouluaaton juhlapöytä

Ruoholahdenranta 3
puh 020 1234 800
www.bistrogimis.fi

24.12.2018 17.00 – 22.00

Jaloviinalla graavattua lohta, metsäsienisalaattia L, G
Kylmäsavukirjolohta, piparjuuridippiä L, G

Savusilakkaa, sinappisilakkaa, savupallasta & pestokastiketta, joulusilliä, mustaherukkasilliä L,G
Siianmätiä, smetanaa ja ruhosipulia, katkarapusalaattia

Versosalaattia & kasvissalaattia & L, G
Pikkelöityä kurpitsaa & mummonkurkkua L, G

Täytettyjä paprikoita (kasvis & liha) L, G
Savupororullia & Vegerullia G

Naudan paahtofileetä rosmariinipedillä
Rosollia ja punajuurikermaa L, G

Kasvisterriiniä
Grillattua munakoisoa & kesäkurpitsaa L, G

Keitettyjä perunoita L, G
Joululimppua & vaahdotettua voita

* * * * *
Joulukinkkua, kermaista kastiketta paistoliemestä & kotisinappia
Lanttulaatikkoa, porkkanalaatikkoa, imellytettyä perunalaatikkoa

Uunilohta ja vuolukermaa G
Paahdettuapunajuurta L, G

Kevyesti savustettua tofua L, G
* * * * *

Juustoja, piparkakkuja ja viikunahilloketta L
Suklaista sacher-kakkua, metsämarjoja & konjakkikermaa

Joulumakeisia
Kuusenkerkkämarenkia L, G

Appelsiinimuffineja
* * * * *

Kardemummakahvia & haudutettua teetä

Lapset alle 7 vuotta 
maksutta ja lapset alle 
15 vuotta 15 €52 €   | 49,50 €&

Uusia ravintoloita 
Jätkäsaareen  
ja Hietalahteen
RAVINTOLAVAIHTOEHDOT LISÄÄNTYVÄT vauh-
dilla Länsisataman kaupunginosassa.  

Majoitus- ja ravintola-alan yritys Kassiopeia 
on avannut kaksi ravintolaa Jätkäsaaren Länsisa-
tamankadulle, Vihreistä vihrein -asuinkorttelin 
alakertaan.

Ensimmäisenä ravintoloista aukesi Vessel 
Bistro Länsisatamankatu 36:ssa marraskuussa. 
Ravintola tarjoilee niin lounasta kuin iltaruokaa-
kin. Sunnuntaisin on tarjolla brunssi.

Perässä seurasi ravintola Vessel Burger. Se 
avasi ovensa marraskuun lopulla samassa kortte-
lissa kuin sisarravintolansa. Listalla on hampuri-
laisia ja muutakin purtavaa aamupäivästä iltaan.  

Joulukuun alussa Hietalahdessa aukesi kala-

ravintola På Krogen. Hankolaislähtöisen yrityk-
sen Helsingin-ravintola sijaitsee entisissä Hie-
ta-ravintolan tiloissa Hietalahdenranta 11:ssä. 
Ennen Hietaa kyseisissä tiloissa toimi Salve-ra-
vintola, joka puolestaan muutti vastapäiseen Bu-
levardin kauppakiinteistöön loppuvuonna 2016. 

Ruoholahden Sanomat

tavampia ratkaisuja. Haluamme tällä helpottaa 
asiak kaiden arkea”, Sääksmäki sanoo. 

”Ihmisten elämä on muuttunut hektisemmäksi 
ja he haluavat itse valita ajankohdan, jolloin käyvät 

kaupassa”, sanoo kauppias Huhtala. 
Aukioloihin tehtävä panostus ei ole hänen mu-

kaansa niin suuri kun voisi ajatella. 
”Kaupassa on jo aikaisemminkin ollut toimintaa 

aukioloaikojen ulkopuolella. kuormanpurkua, sii-
voamista, leipomista ja muita ylläpitotoimenpiteitä.” 

Kaikki palvelut kaupassa eivät myöskään ole 
auki läpi yön. 

”Ruokapuolen palvelutiskeillä, smoothiebaaril-
la, leipomolla sekä asiakaspalvelupisteillä on omat 
aukioloaikansa”, Huhtala kertoo.

AUKIOLON MUUTOS on suunniteltu henkilöstön 
kanssa, ja yövuoroihin valittiin vapaaehtosia.

”Ainakin näin aluksi työntekijöitä on ollut tar-
peeksi tarjolla”, Huhtala sanoo.

Huhtalan mukaan uutta henkilökuntaa ei tätä 
varten ole palkattu. 

”Tarvittaessa olemme valmiita siihenkin.”
Myyjä Minna Lehmuskoski on yövuorossa 

toista kertaa. 
”Teen yövuoroja ihan mielelläni. Aika kuluu 

nopeasti ja työstä saa yölisät”, Lehmuskoski kertoo. 
Myyjä Samuli Hämäläinen on ollut töissä jo 

useampia öitä. 
”Kävijöitä on joka yö enemmän”, hän kertoo. 
Myyjät ennustavat, että joulun alla yöt tulevat 

vilkastumaan entisestään.

ÖISEN TUNNIN AIKANA K-Citymarketissa ostok-
silla käy yksi pariskunta ja muutamia eri-ikäisiä 
miehiä. Lähistöllä asuva eläkeläinen Raimo Raja-
mäki on kaupassa ensi kertaa yöaikaan. 

”Ravintolailta venyi vähän pitkäksi ja lähikaup-
pani ehti mennä kiinni.”

Rajamäen ostoskärryyn päätyy juustoja, mak-
karaa, leipää ja pakasteita, eli hänelle tavallista ar-
kiruokaa. Öinen kauppareissu sopii hänelle hyvin. 

”Olen ollut nuoresta asti yövirkku. Nyt eläk-
keellä ollessa tämä sopii hyvin, kun ei tarvitse roik-
kua missään aikatauluissa”, hän selittää.

Uudessa jätkäsaarelaisravintolassa 
Vessel Bistrossa on avokeittiö.
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Jätkäsaaressa sijaitseva Docrates 
tunnetaan joka puolella maailmaa, 
erityisesti Ruotsissa.

Jätkäsaaressa toimii terveys- ja sairaan-
hoitopalveluita tarjoava osaamiskeskit-
tymä, joka hakee vertaistaan koko maas-
ta. 

Osaamiseltaan, teknologialtaan ja ti-
loiltaan korkeatasoiseen keskittymään kuuluvat 
syöpäsairaala Docrateen ja lapsettomuusklinik-
ka Dextran lisäksi muun muassa hotelli Aida se-
kä eturauhas- ja rintasyövän potilasjärjestöt.

Docrates on noteerattu joka puolella maail-
maa, mutta erityisesti Ruotsissa. Sairaalan joka 
neljäs potilas on kotoisin länsinaapurista. Docra-
teen toimitusjohtaja Ilpo Tolosen mukaan pää-
asiallinen syy tähän on pitkät hoitojonot.

”Asiakas voi joutua odottamaan Ruotsissa 
eturauhassyöpälääkärille pääsyä jopa seitsemän 
kuukautta”, Tolonen kertoo.

Docrates pyrkii tavoittamaan ruotsalaiset po-
tilaat etenkin hakukoneoptimoinnin ja nettisivu-
jen monipuolisen kielivalikoiman, mutta myös 
radiomainonnan avulla.

”Ruotsista tulevat potilaat käyvät hoidoissa 
usein päiväseltään ja palaavat illaksi kotiin. Kau-
empaa tulevat voivat viipyä useita kuukausia-
kin”, Tolonen sanoo.

JOKA KYMMENES DOCRATEEN potilaista on 
kotoisin Venäjältä. Kaiken kaikkiaan asiakkaita 
on saapunut 60:stä eri maasta. Kiinasta hoitoon 
on tullut tähän mennessä yksittäisiä potilaita. To-
lonen uskoo kiinalaisten määrän kasvavan, sillä 
Docrates neuvottelee parhaillaan sikäläisten sai-
raaloiden kanssa yhteistyön aloittamisesta.

”Kiinalaisia ja venäläisiä Suomi kiinnostaa 
erityisesti siksi, että syövän hoito ja diagnostiikka 
eivät ole maissa yhtä korkealla tasolla kuin tääl-
lä”, Tolonen kertoo.

Tällä hetkellä Docrates on Pohjoismaiden ai-
nut yksityinen syöpäsairaala. Lähimmät vastaa-
vat löytyvät Saksasta. 

SYÖPÄTAUTIEN JA SÄDEHOIDON erikoislääkäri 
Timo Joensuu sekä fyysikot Pekka Aalto ja Har-
ri Puurunen päättivät perustaa sairaalan kym-
menen vuotta sitten. 

Tolonen itse on työskennellyt Docrateen toi-
mitusjohtajana reilut 1,5 vuotta. Hän siirtyi syö-
päsairaalan palvelukseen toimittuaan yli kym-
menen vuotta lääkeyhtiö MSD:n Suomen ja 
Baltian toimitusjohtajana.

Tolonen kertoo, että perustajat etsivät sopivia 
tiloja aluksi jo olemassa olevista paikoista, mutta 
sädehoitolaitteita ei pystytty laittamaan vanhoi-
hin rakennuksiin.

”Ne tarvitsevat betonia ympärilleen, min-
kä vuoksi Joensuu ja kumppanit päättivät raken-
nuttaa omat tilat. Rakennuskompleksi, joka pitää 
nykyään sisällään useita muitakin terveysalan 

Moni syöpäsairaalan asiakas  tulee ulkomailta

Anna-Maija Kakkonen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

yrityksiä, valmistui Docrateen aloitteesta reilut 
yhdeksän vuotta sitten”, Tolonen kertoo.

Sädehoitolaitteet sijaitsevat nyt katutasossa 
ja niitä ympäröi kaksi metriä paksu betoniseinä 
joka suuntaan, myös ylöspäin.

“Siksi tämä aulakerros on niin korkeakin”, 
Tolonen sanoo.

Rakennuksen paikaksi valikoitui Saukon-
paadenranta hyvän sijainnin vuoksi. Esimerkik-

si kanavan toiselta puolelta Ruoholahdesta sekä 
Kampista löytyy yhteistyökumppaneita, jotka te-
kevät osan syöpäleikkauksista.

Docrateen tiloissa leikkauksia ei tehdä, sil-
lä moderneja leikkaussaleja on Tolosen mukaan 
pääkaupunkiseudulla jo riittävästi.

Muut syövän hoitomuodot sekä diagnostiik-
ka talosta löytyvät. Docrates hoitaa lasten syöpiä 
ja akuuttia leukemiaa lukuun ottamatta kaikkia 

syöpätyyppejä.
Tolosen mukaan sairaala on kyennyt autta-

maan potilaita, joiden hoidot omassa maassa on 
lopetettu.

”Varsinkin luustoon asti levinneissä eturau-
hassyövissä potilaiden tilanteet ovat saattaneet 
ottaa täysin uuden suunnan, vaikka kotimaassa 
lääkärit eivät ole antaneet toivoa.”

ERITYISESTI KUVANTAMISEN ja diagnostiikan 
teknologiaosaaminen on sairaalassa huippuluok-
kaa. Docrates tekee esimerkiksi radio isotooppisiin 
merkkiaineisiin perustuvaa PET-TT-kuvantamis-
ta, minkä ansiosta lääkärit voivat nähdä muun 
muassa eturauhassyövän tilanteen ja levinneisyy-
den hyvin tarkasti. Tämän seurauksena syöpää 
pystytään hoitamaan paremmin. 

Esimerkiksi VMAT Rapid Arc -sädetystek-
niikalla sekä eturauhanen että lantion luusto ja 
imusolmukkeet voidaan puhdistaa syövästä sa-
malla kertaa. Tekniikan etu perinteiseen sä-
detykseen verrattuna on nopeus: sädetyksestä 
pääsee parhaimmillaan kolmesta viiteen hoito-
kerralla, kun perinteisessä sädetyksessä hoito-
kerrat liikkuvat tyypillisesti 35–40 välillä.

Docrates hyödynsi ensimmäisenä Suomes-
sa Clinac iX -nimisiin lineaari kiihdyttimiin pe-

Syöpäsairaala Docrateen toimitusjohtaja Ilpo Tolonen keskustelee röntgenhoitaja Katja Lanun kanssa PET-TT-kuvantamishuoneessa.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

HERKULLINEN JOULU
J ÄT K Ä S A A R E N  R A N N A L L A

24 . - 2 5 . 1 2 .  K L O  1 6 - 2 2

Te r v e t u l o a  n a u t t i m a a n  v a l m i i k s i  k a t e t u s t a  j o u l u s t a 
K i t c h e n  &  Ta b l e  H e l s i n k i i n !  Ta r j o l l a  o n  j o u l u p y h i e n 

a j a n  u p e a  k o l m e n  r u o k a l a j i n  j o u l u b u f f e t  4 2 e / h l ö . 

M e i l l ä  a l l e  12  v.  l a p s e t  h e r k u t t e l e v a t  p u o l e e n  h i n t a a n  j a  a l l e 
4  v.   l a p s e t  v e l o i t u k s e t t a .  L i s ä k s i  j o u l u p u k k i  v i e r a i l e e 

r a v i n t o l a s s a m m e  m o l e m p i n a  p ä i v i n ä  j a  S k y  R o o m 
- n ä k ö a l a b a a r i m m e  p a l v e l e e  k l o  12-2 3 . 

M E N U  &  P Ö Y TÄVA R A U K S E T: 
K I T C H E N A N D TA B L E . F I / F I / H E L S I N K I

C L A R I O N  H O T E L  H E L S I N K I  •  T Y Y N E N M E R E N K AT U  2  •  0 0 2 2 0  H E L S I N K I
P.  010  8 5 0  3 8 2 0  •  K I T C H E N A N D TA B L E . H E L S I N K I @ C H O I C E . F I

Syöpäsairaala Docrates Oy
 ≈ Tekee: Yksityistä syövän hoitoa, diagnostiikkaa 

ja seurantaa
 ≈ Perustettu: 2007. Saukonpaadenrannassa 

vuodesta 2009
 ≈ Kotipaikka: Helsinki
 ≈ Toimitusjohtaja: Ilpo Tolonen
 ≈ Henkilöstö: 55 + 30 ammatinharjoittajaa
 ≈ Liikevaihto: n. 14 milj. euroa (2017)
 ≈ Nettotulos: - 0,15 milj. euroa (2017). 
 ≈ Omistus: Suurin omistaja Aava Terveyspalvelut 

Oy, loput suomalaisia perustaja- ja pienosakkaita 
sekä perheyrityksiä. Saukonpaadenrannan kiinteistöön on 

keskittynyt useita terveysalan toimijoita.
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

MIKÄ   Whopper-ateria  7,70 e

MITÄ   Hampurilainen, ranskalaiset ja vapaa-
valintainen juoma.

MISSÄ   Ruoholahden ostoskeskus

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Whopper on 
klassikkoannos, se on ollut annoksista kesto-
suosikki.”

RAVINTOLAKETJU RESTEL  avasi Burger 
Kingin Ruoholahteen keväällä 2015. Ame-
rikkalainen hampurilaisketju on perustettu 
vuonna 1954.
 
KONSTAN MÖLJÄ  on ollut Hietalahdenka-
dulla jo 37 vuotta. Asiakkaista valtaosa on 
turisteja. Ravintola on henkilökunnan mukaan 
mainittu useissa eri turisti esitteissä suomalai-
seen ruokaan keskittyvänä ravintolana. 

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan  mukaan 
suosituimman annoksen. Aiemmin palstalla 
on esitelty Jätkäsaaren Sushi, Ravintolalai-
va Verna, Chalupa, Mount Kailash, Hamp-
ton Bay, Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, Sal-
ve, Kotipizza, Hieta, Malaga Bar, La Sirena, 
Kannas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti 
Nepal, Clarionin Kitchen & Table, Pacific 7, 
Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

MIKÄ   Saaristolaispöytä 20 e

MITÄ   Alkuruokina muun muassa graavia 
lohta, silakkaa ja silliä. Lämpimiä ruokia 
muun muassa vorschmack ja poronkäristys.

MISSÄ   Hietalahdenkatu 14

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Meillä on 
käynyt ruokailijoita kaikkialta maailmasta. 
Grönlanti puuttui pitkään listalta, mutta viime 
keväänä sieltäkin kävi inuittiseurue syömässä 
meillä.”

BURGER KING

KONSTAN MÖLJÄ

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Moni syöpäsairaalan asiakas  tulee ulkomailta

Anna-Maija Kakkonen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

rustuvaa VMAT Rapid Arc -tekniikkaa. Sairaala 
hankki laitteet Varian Medical Systems -nimisel-
tä yhtiöltä vuonna 2009. Kahden kiihdyttimen 
hinta on yhteensä noin neljä miljoonaa euroa.

Tolonen kertoo, että vastaavia sädehoitolait-
teita on käytössä myös julkisen puolen sairaa-
loissa, mutta se miten ja millä tasolla tekniikan 
mahdollisuuksia hyödynnetään, vaihtelee.

Docrateella on lisäksi käytössä eri syöpätyy-
peille sopivia geeniprofilointeja. Niiden avulla 
lääkärin on mahdollista selvittää syövän alkupe-
rä sekä se, onko jostain lääkeaineesta ja hoidosta 
potilaalle hyötyä.

Tolonen sanoo, että syövänhoidon nykytren-
di on nimenomaan yksilöllisyys.

”Esimerkiksi kaksi kolmesta rintasyöpäpoti-
laasta voi välttää geeniprofiloinnin avulla sytos-
taattihoidot ja niiden haitalliset sivuvaikutukset. 
Tämä on merkittävää potilaan elämänlaadun 
kannalta.”

Suomessa julkisen terveydenhuollon resurs-
sit yksilölliseen syövänhoitoon ovat rajalliset, 
vaikka maailman mittapuulla syövänhoidon taso 
onkin korkea. Tämä on yksi syy, miksi myös suo-
malaiset hakeutuvat yksityiseen syöpäsairaalaan 
hoidettaviksi.

Suomalaisten yleisimmät syövät ovat rinta- ja 
eturauhassyöpä sekä suolistosyövät.

”Suomessa todetaan vuosittain 30 000 uut-
ta syöpätapausta. Joka kolmas kohtaa syövän jos-
sain elämänsä vaiheessa”, Tolonen kertoo.

”Kuolemien määrät ovat kuitenkin samaan 
aikaan laskussa. Hyvin monet syövät voidaan ny-
kyisin hoitaa.”

ILMAISIA HOIDOT EIVÄT OLE. Suomalaisen po-
tilaan keskivertoveloitus Docrateella on noin 
10 000 euroa. Paikallisen tai paikallisesti levin-
neen eturauhassyövän hoito maksaa keskimää-
rin 25 000-35 000 euroa ja rintasyövän hoito noin 
25 000-30 000 euroa. Osalla hoidot korvaa va-
kuutus, osa maksaa kulut omasta pussista.

Ainoat ilmaiset hoidot ovat kliiniset lääke-
tutkimukset. Potilas voi päästä niihin, kun mui-
ta vaihtoehtoja ei enää ole. Mukaan pääsemisen 
kriteerit ovat kuitenkin tiukat. Docrateen lisäksi 
tutkimuksia on meneillä useissa muissa paikois-
sa Suomessa ja maailmalla.

”Potilaan kannattaa olla näistä mahdolli-
suuksista tietoinen”, Tolonen sanoo.

ANNA-MAIJA KAKKONEN

RAUHALLISTA JOULUA JA 
ONNELLLISTA UUTTA VUOTTA!

Kiinalaisia ja 
venäläisiä Suomi 

kiinnostaa erityisesti 
siksi, että syövän hoito ja 
diagnostiikka eivät ole 
maissa yhtä korkealla 
tasolla kuin täällä.”
 
Ilpo Tolonen
toimitusjohtaja, Syöpäsairaala Docrates Lapsettomuushoidot olivat jäämäs-

sä Suomessa kuusi vuotta sitten maa-
ilman tasosta jälkeen. Lapsettomuus-
lääkärit Niklas Simberg ja Eero 
Varila perustivat Crusellin sillan ku-

peeseen uuden hedelmöityshoitoklinikka Dex-
tran päivittääkseen hoidot nykyaikaan.

ENSIMMÄINEN ASKEL oli modernin muna-
solulaboratorion rakentaminen. Näin kertoo 
klinikan johtajana nykyisin toimiva Simberg.

”Tällaisessa laboratoriossa on korkealaa-
tuinen ilma. Sitä tuottava koneisto vaatii ison 
tilan, jota ei ollut mahdollista saada keskustan 
rakennuksista. Jätkäsaareen pystyimme teet-
tämään juuri sellaiset tilat kuin tarvitsimme, 
mutta sijainti pysyi kuitenkin ihanteellisena.”

Dextran toiminta osana Saukonpaadenran-
nan terveys- ja sairaanhoitopalveluiden keskit-
tymää alkoi vuonna 2013. Neliöitä klinikalla on 
käytössään 800.

Suomessa lapsettomuushoitoja tarjoavat 
julkisen terveydenhuollon lisäksi kuusi yksi-
tyistä hedelmöityshoitoklinikkaa. 

Helsingissä toimivia yksityisiä klinikoita 
ovat Dextran lisäksi Felicitas Mehiläinen sekä 
Ovumia Fertinova.

NYKYAIKAISEN MUNASOLULABORATORION 
tarkoituksena on luoda munasoluille ja alkioil-
le mahdollisimman optimaalinen kehon ulko-
puolinen ympäristö. 

Puhtaan ilman lisäksi Dextralla on käytös-
sään pöytäinkubaattorit, joissa potilaan solut 
ja alkiot voidaan laittaa omaan pieneen loke-
roon. Pienuuden ansiosta olosuhteet tasaan-
tuvat nopeasti oikealle tasolle, kun lokeron 
luukkua avataan ja suljetaan. Vanhan mallisis-
sa isommissa inkubaattoreissa tasaantuminen 
kestää huomattavasti pidempään.

”Koska kasvuolosuhteet ovat nykyisin hyvät, 
viljelemme lähestulkoon kaikki alkiot päivään 
viisi tai kuusi eli niin sanottuun blastokystivai-
heeseen. Perinteisempi tapa on ollut siirtää alkio 
takaisin kohtuun päivänä kaksi tai kolme. Pitkä-
viljely karsii alkiot, joilla ei ole raskauden alkami-
sen kannalta potentiaalia”, Simberg sanoo.

Blastokystivaiheen alkioilla raskauden to-
dennäköisyys on noin kymmenen prosenttia 
perinteistä tapaa parempi. Yhä useampi Suo-
men klinikoista kasvattaakin alkioita nykyisin 
pidempään.

Simberg kertoo, että hän ja Varila toivat 
Suomeen myös niin sanotun lyhyen kaavan 

hormonihoidon. Hormonihoidon avulla lääkä-
ri pyrkii saamaan optimaalisen määrän muna-
soluja koeputkihedelmöitystä varten. Aiemmin 
hormonihoito toteutettiin sataprosenttises-
ti pitkän kaavan mukaan, mutta nykyään Suo-
messa yli puolet hoidoista tehdään lyhyellä 
kaavalla. Se on kaksi viikkoa lyhyempi ja sa-
malla potilaalle helpompi ja turvallisempi.

Nykyaikaisista hoitomenetelmistä Dextral-
la on käytössään myös alkiodiagnostiikka, jon-
ka avulla kromosomistoltaan epänormaalit al-
kiot voidaan karsia jatkosta. Lisäksi klinikka 
hyödyntää niin sanottua kohdun limakalvon 
vastaanottavaisuustestiä, joka kertoo milloin 
alkio kannattaa siirtää kohtuun.

Mikäli kaikki hoitokeinot ovat käytettävis-
sä, jopa 80 prosenttia hoitoon tulevista saa lo-
pulta lapsen.

”Tämä pitää sisällään myös lahjasukusolu-
hoidot”, Simberg huomauttaa.

KYMMENKUNTA TERVEYSALAN toimijaa pe-
rusti vuoden alussa Suomen Terveysmatkailu 
ry:n. Yhdistyksen tehtävänä on tehdä Suomesta  
entistä tunnetumpi terveysmatkailun kohdemaa. 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana 
toimii Docrateen toimitusjohtaja Ilpo Tolonen.

”Yhdistyksen ja yhteistyökumppani Business 
Finlandin tavoitteena on koota alan toimijat yh-
teisen maabrändin alle, kasvattaa suomalaisen 
sairaanhoidon tunnettuutta maailmalla sekä 
nostaa terveysturismin liikevaihto nykyisestä 15-
20 miljoonasta 100 miljoonaan euroon vuoteen 
2023 mennessä.”, Tolonen sanoo.

Uusi yhdistys 
rakentaa 
Suomesta 
terveysmatkailun 
kärkimaata

Lapsettomuusklinikka 
Dextra toi hedelmöityshoidot 
tähän päivään

Lapsettomuusklinikka 
Pihlajalinna Dextra

 ≈ Tekee: Yksityisiä lapsettomuushoitoja
 ≈ Perustettu: 2013
 ≈ Kotipaikka: Helsinki
 ≈ Toimitusjohtaja: Minna Elomaa
 ≈ Henkilöstö: 20
 ≈ Liikevaihto: 3,6 milj. euroa (2017)
 ≈ Nettotulos: 66 000 (2017)
 ≈ Omistus: Suurin omistaja Pihlajalinna, loput 

yhtiön työntekijöitä.

Lapsettomuusklinikka Dextran johtaja 
Niklas Simberg on toiminut aikaisemmin 
lapsettomuuslääkärinä Helsingin 
naistenklinikalla, ylilääkärinä Uppsalan 
yliopistosairaalassa sekä vastaavana 
lääkärinä Helsingin Fertinovassa.
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19.–22.12.2018 
Kaapelitehtaalla 

www.stadinjoulumarkkinat.fi

PARHAAT 
JOULULAHJATARJOUKSET!

Lähes 200 näytteilleasettajaa,
kirjoja, käsitöitä, herkkuja, 
äänilevyjä, ruokaa, joogaa 

ja paljon muuta...

HUIPPUESIINTYJIÄ!

Djangomania featuring M. A. Numminen

Harri ja Ilkka Virolainen
Pauliina Tervo Tara Lange

Tony Dunderfelt

Dave Lindholm

Biohakkerit

Elina Jaatinen
ja monia muita...

PALEFACE

Leena Pennanen
Juha HurmeKari Enqvist

Matti Rautaniemi

Kirjallisuus | Hyvinvointi 
Musiikki | Käsityöläiset | Jooga

Yhteistyössä:

VAPAA PÄÄSY!

Mon Tue Wed Thu Sat  & Sun
17.00
• Drawing & Painting
• Finnish Courses  

of Different Levels
• Advancing English Conversati-

on Skills and Vocabulary
17.30
• Finnish Courses  

of Different Levels
18.00
• Astanga Yoga
19.15
• Adult Ballet Beginner  

Continuation Course
• Introduction to Adult Ballet

17.00
• Finnish Courses  

of Different Levels
17.30
• Finnish Courses  

of Different Levels
19.15
• Finnish Popular Dancing
19.20
• Pilates Beginners  

Continuation Course

17.00
• Guitar Playing for Beginners
• Finnish Courses  

of Different Levels
17.30
• Finnish Courses  

of Different Levels
• Meditation  

(Cultivation of Mindfulness)
• Meditative Hatha Yoga
18.15
• Salsa Beginner Course
19.20
• Caribbean Mix

17.00
• Finnish Courses  

of Different Levels
17.30
• Finnish Courses  

of Different Levels

January
11.00
• Acrylic Painting
• Introduction to Somatic  

and Conscious Movement  
– Questions about Embodiment

May
10.00
• Weave CreativelyTM  (only Sat)
11.00
• Drawing and Painting  

– from Landscapes to Cityscapes

Spring courses for adults at International School of Helsinki
Explore our courses in English and enrol www.helao.fi. 

HELSINGIN
AIKUISOPISTO &

The courses are organized by the Institute of Adult Education in Helsinki (Helsingin aikuisopisto) at the International School of Helsinki premises, Selkämerenkatu 11, 00180 Helsinki.

Hernesaaren rakentaminen 
jatkuu Merihallin purkamisella

V altava Merihalli katoaa ensi vuoden ai-
kana Hernesaaren kaupunginosan tiel-
tä. Hallin purkutyöt alkoivat viime 
kuussa. Merhihalli on palvellut levy-
varastona ja laivanosien tekopaikkana. 

Jo kesällä Hernesaaresta purettiin ensimmäi-
nen rakennus uuden kaupunginosan tieltä: Her-
nematalankatu 3:n tontilla toimi muun muassa 
katsastusasema.

Merihallin purkaminen kestää koko en-
si vuoden. Vaiheittain alueelta puretaan lähes 
kaikki muutkin rakennukset. Paikalle jäävät ai-
noastaan Fordin tehdasrakennus, Munkkisaaren 
yritystalo ja Suomen Viljava Oy:n varasto. Myös 
sauna-ravintola Löyly ja Cafe Birgitta jäävät Her-
nesaarenrantaan.

HELSINGIN KAUPUNKI omistaa kaikki Herne-
saaren alueen tontit.

”Vuokralaiset poistuvat alueelta eri aikoihin 
määräaikaisten sopimusten loppuessa. Viimei-
setkin toimijat lähtevät vuoden 2020 lopussa,” 
kertoo projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin 
kaupungilta. 

Sedu Koskisen Hernesaaren Ranta -tapah-
tumakeskuksen vuokrasopimus päättyy huhti-
kuussa 2020, joten sillä on vielä yksi toiminta-
kausi eli kesäkausi 2019 jäljellä. 

Rotorwayn helikopterikentän vuokrasopi-

mus päättyy vuoden 2018 lopussa. Toimijat vas-
taavat rakennusten purkamisesta kevään 2019 
aikana. Säntin mukaan urheiluhalli Jääherneel-
lä eikä Jouko Lindgrenin venetelakalla ole vielä 
purkuaikataulua. 

”Ne sijaitsevat alueella, jossa rakennetaan 
vasta myöhemmässä vaiheessa”, Säntti kertoo.

Jätkäsaareen aikaisemmin tulleet valtameri-
risteilijät siirtyvät vuoden 2019 alussa Hernesaa-
reen. 

”Uusi laituri korvaa Jätkäsaaren Melkinlaitu-
rin laivapaikan, Säntti kertoo.

HERNESAAREN VARSINAINEN rakentaminen 
päästään aloittamaan 2020-luvun alkupuolella. 
Aikatauluun vaikuttaa paljon se, miten asema-
kaavan hyväksyminen etenee kaupungin hallin-
nossa. 

Asemakaavaehdotusta käsitellään kaupun-
kiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2019. 
Sitten mahdollisten muistutusten jälkeen asia 
etenee uudelleen lautakunnan kautta kaupun-
ginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi. Val-
tuuston päätös tullee vuoden 2019 loppupuolel-
la. 

Asemakaavan hyväksymisen jälkeen voidaan 
tontteja alkaa tarjota toimijoille.

Jos kaavan hyväksyminen etenee ilman vali-
tuksia, saattaisivat ensimmäiset asukkaat pääs-
tä muuttamaan Hernesaareen vuoden 2023 paik-
keilla. 

”Yhden kerrostalon rakentaminen kestää 15–
18 kuukautta”, Säntti kertoo.

Valmista alueesta tulee 2030-luvulla. 
”Yleensä tämän kokoisen alueen rakentami-

nen kestää noin 10 vuotta. Nopeuteen vaikuttaa 
moni asia, kuten suhdanteet.”

Valmistuessaan alueelta löytyy koti noin 
7500 asukkaalle. Lisäksi alueelle luvataan tuhan-
sia työpaikkoja sekä monipuolisia matkailu- ja 
vapaa-ajan palveluita. 

Koska hankkeita alueen rakentamiseksi ei 
ole vielä aloitettu, ei mitään yksityiskohtaisia 
suunnitelmia ole olemassa. 

”Kaava mahdollistaa alueelle hotellien, ur-
heilu- ja vapaa-ajankeskuksen, ruokakauppojen 
ja kivijalkaliikkeiden rakentamisen”, Säntti ker-
too. 

ASUINTALOJEN RAKENTAMISESSA noudate-
taan Kotikaupunkina Helsinki -toteutusohjel-
man strategisia rahoitusmuototavoitteita. 

Tämä tarkoittaa, että alueen asunnoista 45 
prosenttia on niin sanottua kovan rahan asun-
noin toja, 25 prosenttia aravarahoitteisia, joista 
osa on opiskelija- ja nuorisoasuntoja. 

Asunto kannasta 30 prosenttia on Hitas-asun-
toja, osaomistus- ja asumisoikeusasuntoja.

Urheiluhalli Jääherneellä 
ja venetelakalla ei ole vielä 
purkuaikataulua. Hernesaari on 
2030-luvulla koti 7500 asukkaalle.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Työmaakone odotti purettavan Merihallin 
edustalla marraskuun lopulla. Merihalli 
sijaitsee Hernesaaren rannassa. Sitä 
vastapäätä kadun toisella puolella on 
muun muassa saunaravintola Löyly.

RAUNO HIETANEN
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KAKSI UUTTA RAVINTOLAA  
JÄTKÄSAARESSA

HIIOHOI!

AVOINNA
Ma– pe 10.30–22.00 | La 15.00–22.00 | Su 10.30–16.00

www.ravintolavessel.fi/varaapoyta 

Länsisatamankatu 36, HelsinkiVESSEL BISTRO & VESSEL BURGER

Vessel Bistrossa
Arkisin lounas & à la carte 

Sunnuntaisin brunssi

Tsekkaa 
myös uusi 

VESSEL 
BURGER!

Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren oma 
joulukalenteri 
tulee taas
MUKAVIA YLLÄTYKSIÄ isoille ja pienille on 
jälleen luvassa. Viidettä kertaa järjestettä-
vä elämyksellinen joulukalenteri vie asukkaat 
matkalle ympäri Ruoholahtea, Jätkäsaarta ja La-
pinlahtea. 

Alueen asukkaiden ja alueella toimivien ta-
hojen kokoamassa yhteisessä joulukalenterissa 
voi kiertää jouluisia pienoistapahtumia sekä käy-
dä katsomassa ikkunoihin ilmestyviä luukkuja. 
Osa tapahtumista, kuten päiväkotien ikkunaluu-
kut, jäävät nähtäville senkin päivän jälkeen kun 
ne on paljastettu yleisölle. 

Ruoholahden Sanomat

9.12. Päiväkoti Laivuri IKKUNALUUKKU, 
Santakatu 5

10.12. Päiväkoti Jaala IKKUNALUUKKU, 
Suezinkatu 7

11.12. Ryhmäperhepäiväkodit ja perhe-
päivähoitajat IKKUNALUUKKU, 
Itämeren katu 16 (Rppk Ankkuri)

12.12. Päiväkoti Maininki IKKUNALUUKKU 
klo 10 alk, Itämerenk. ja Loistokj. kulma

13.12. Jätkäsaaren peruskoulun 1.-luokka-
laiset ja Kansainvälinen koulu ISH klo 10, 
Rionkatu 10

14.12. Finnish American Kindergarten  klo 
12–13 , Itämerenkatu 2B (soita ovikelloa)

15.12. Helsingin Konservatorio  klo 15 , 
Ruoholahdentori 6

16.12. Ruoholahden ala-asteen vanhem-
painyhdistys 13–16, Santakatu 6.

17.12. Jätkäsaaren peruskoulun 2.- ja 
3.-luokat klo 12, Rionkatu 10

18.12. Hyvän toivon kappeli Jätkäsaari: klo 
9.15 ja 10,  Länsisatamankatu 26–28

19.12. MLL Ruoholahti ja Jätkäsaari klo 
9.30–12, Länsisatamankatu 26–28

20.12. Leikkipuisto Ruoholahti klo 10–
11.30, Laivapojankatu 9

21.12. Päiväkoti Jätkäsaari IKKUNA-
LUUKKU klo 10 alkaen, Rionkatu 10

22.12. Jätkäsaaren pelastusasema  
IKKUNALUUKKU, Tyynenmerenkatu 1B

23.12. Ruoholahden Sanomat klo 13,  
Ruoholahdentori

24.12. Clarion Hotel Helsinki,  
Tyynenmerenkatu 2

1.12. Helsingin kansainvälinen koulu ISH 
sekä MLL Ruoholahti ja Jätkäsaari klo 
12–15, Selkämerenkatu 11

2.12. K-market Jätkäsaari,  
Välimerenkatu 5

3.12. MLL Ruoholahti ja Jätkäsaari klo 
17–19, Länsisatamankatu 26–28

4.12. Päiväkoti Itämeri IKKUNALUUKKU klo 
9.30 alkaen, Selkämerenk. 6 (kanavan puoli)

5.12. Ruoholahden ala-aste IKKUNA-
LUUKKU, Santakatu 6 

6.12. Lapinlahden Lähde 12–16, Lapinlah-
denpolku 8 Aleksis Kiven käytävä, 2. kerros

7.12. TarinaVaunu ry  
Tonttuilua@tarinavaunu Instagram

8.12. Ruoholahden nuorisotalo Koralli  
klo 16–18, Messitytönkatu 4
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Tiina Torppa, teksti

Monipuolinen valikoima uusia asuntoja Jätkäsaareen 

Palvelut, 
arkkitehtuuri  
ja terassit kanavan 
rannalle – 
GoldenEye erottuu  
SAUKONLAITURIIN, Karibianranta 4:een, raken-
nettava omistusasuntokohde As Oy Helsingin 
GoldenEye tarjoaa asukkailleen yhteisöllisiä pal-
veluita ja omaleimaista arkkitehtuuria. 

On komeita terassihuoneistoja, ylimmän eli 
kuudennen kerroksen yli 100 neliömetrin koteja. 
Muissa kerroksissa on asuntoja yksiöistä neliöi-
hin. Kaikkiaan huoneistoja on 81, joukossa on 
persoonallisia pohjaratkaisuja ja jokaiseen asun-
toon kuuluu lasitettu parveke. 

Asukkaiden käytössä on talon oma kuntosali 
ja omat kajakit. Muita arkea helpottavia ratkaisuja 
ovat muun muassa etätyöhuone, Smartpost-auto-
maatti, tavallista turvallisemmat pyöräpaikat ja yh-
teiskäyttöauto. Parkkipaikat sijaitsevat itäpuolelle 
tulevassa Saukonlaiturin pysäköintilaitoksessa. 

Asukkaiden monet palvelut ja yhteistilat – 
myös kerhohuoneet, talopesulat ja saunaosastot 
– ovat käytössä kortteliin aiemmin valmistuvan 
Goldfinger-asuintalon kanssa. 

Näyttävän GoldenEye-rakennuksen on suun-
nitellut arkkitehti Jukka Lommi Arkkitehti-
toimisto Tiuri&Lommista. GoldenEyen en-
simmäistä viittä kerrosta peittää musta tiili 
kullansävyisillä mausteilla. Ylin kerros on metal-
liverhoiltu ja se hohtaa kullanvärisenä. 

GoldenEyen rakentaminen käynnistyy kevät-
kesällä 2019, ja valmista on loppuvuodesta 2020. 
Asuntojen varaaminen alkaa tässä kuussa.

KORTTELI 20067, TONTTI 2, PEAB.
Lisätietoja: Peab asuntomyynti p. 040 8019900,  

s-posti: asuntomyynti.helsinki.peab.fi,   
peabkoti.fi/goldeneye

Näköaloja  
kolmio - 
korttelista 
NÄKYMÄ KANAVALLE, puistoon tai kauas me-
relle? Sen kaiken voi saada, kun vuonna 2020 
valmistuu kolmen kerrostalon kortteli. Kolmio-
kortteliin sijoittuu Jätkäsaaren tähän mennes-
sä korkein asuintalo eli kuusitoistakerroksinen 
Asunto Oy Jätkäsaaren Pollari ja kaksi kuusiker-
roksista kerrostaloa, joista voi nähdä Karibian-
ranta-kanavalle tai Bermudankolmio-puistoon. 
Korttelin suunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto 
HMV Oy pääsuunnittelijanaan Juha Huuhtanen. 

Pollarin 106 omistusasuntoa kiinnostavine 
pohjineen ovat jo varattavissa ja rakentaminen 
on vauhdissa. Matalampien kerrostalojen työ-
maat käynnistyvät keväällä 2019. 

Kuusikerroksinen Asunto Oy Jätkäsaaren 
Potkuri sisältää noin 80 omistusasuntoa ja  katu-
tasossa on Bermudankolmion kohdalla avautu-
via liiketiloja, yhteensä noin 350 neliömetriä ja-
ettuna neljään tilaan. 

Potkuri ja Pollari sisältävät tilaviakin omis-
tusasuntoja. Kolmas kerrostaloista on 75 asun-
non vuokratalo, jossa on koteja yksiöistä kol-
mioihin ja niitä tarjoaa vuokralle Kojamo.

Matalampien talojen saunatilat, talopesulat ja 
kerhohuone sijaitsevat kaikki ensimmäisessä ker-
roksessa. Korkean Pollarin toinen talosauna sijoit-

3
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Jätkäsaareen rakennettavien uusien 
talojen asuntojen tietoihin pääsee jo 
tutustumaan. Luvassa on merellisiä 
koteja, parvekkeita, asuntopihoja, 
terasseja, kiinnostavaa arkkitehtuuria 
ja asumisen 2020-luvun palveluita.  
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GoldenEyen ylimmän kerroksen hulppeilta terasseilta on näkymiä ilta-auringon, kanavan ja meren suuntaan.

Azorienkujan seitsemänkerroksisen Hitas-talon ulkopinta on kadun puolella 
ruskeanharmaata tiiltä ja pihan puolen pintaa peittää vaalea rappaus. 

tuu kuudenteen ja toinen ylimpään kerrokseen. 
Pollarin kerhohuone, pesula, pakettien noutopis-
te ja taloyhtiön muita tiloja on katutasossa. 

Kolmiokorttelin suojaan jää yhteinen sisäpi-
ha. Korttelin asukkaiden parkkitilat tulevat naa-
purikortteliin ja Saukonlaiturin pysäköintilaitok-
seen, korkeaa taloa vastapäätä.

KORTTELI 20069, TONTIT 1–3, HARTELA.
Lisätietoja: omistusasunnoista (Bermudan-

katu 1 ja 3) Hartelan asuntomyynti www.harte-
la.fi, vuokra-asunnoista (Karibiankuja 4) Kojamo.

Hitas puiston  
ja meren 
tuntumassa
OSA UUDEN AZORIENKUJAN Hitas-talon asun-
noista sijoittuu lähelle Atlantinsiltaa ja mertakin 
näkyy. Asuntoja tulee 74 ja mukana on kaikkia 
kokoja yksiöistä viiden huoneen ja keittiön asun-
toihin asti. Kaikkiin huoneistoihin kuuluu myös 
lasitettu parveke.

Ylimmässä kerroksessa asukkaat nauttivat 

saunaosastosta näköaloineen. Sisäpihan puolel-
la ovat varastot, kerhotila ja talopesula.

Taloyhtiön hallintaan jää kaksi katutason noin 
130 neliön liikehuoneistoa ja osa niiden ikkunoista 
kääntyy Madeiranaukion pikkupuistikkoon. 

Arkkitehtitoimisto Avarcin suunnittelemaa 
kerrostaloa aletaan rakentaa keväällä 2019, ja sii-
tä parin vuoden päästä on valmista. Talon val-
mistuessa Jätkäsaaren rakentamisen aikainen 
rekkaliikenne on jo ohjattu pois Atlantinkadulta.

Asukkaiden parkkitilat ovat korttelipihan al-
la ja Hyväntoivonpuiston toisella puolelle tule-
vassa pysäköintilaitoksessa. 
KORTTELI 20829, TONTTI 1, UUDENMAAN 
MESTARI-RAKENTAJAT.

Lisätietoja: Hitas-arvonta vuoden 2019 
alussa, asuntoja myy Kiinteistömaailma.

 

Urbaania asumista 
ja viherkattoja 
meren lähellä
KIVENHEITON PÄÄHÄN tulevasta pienvenesa-
tamasta ja Saukonlaiturin kanava-alueesta, Ka-

nariankadun ja Kuubankadun kulmaan, nousee 
arkkitehtuuriltaan kiehtova kortteli. 

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen 
Oy, pääsuunnittelijanaan arkkitehti Janne Ken-
tala, suunnitteli volyymiltaan polveilevan kort-
telin. 

Pääosa korttelista on seitsemänkerroksis-
ta. Väliosissa on kaksi kerrosta. Kaksikerroksisia 
osia peittävät viherkatot.

Kolmelle tontille rakennetaan 64 asumis-
oikeusasuntoa, 60 Hitas-asuntoa ja 68 Hekan 
vuokra-asuntoa: yksiöitä, kaksioita, kolmioita se-
kä neljää huonetta ja keittiötä. Asunnoille tulee 
myös lasitetut parvekkeet, osaan yksiöistä rans-
kalainen parveke. 

Korttelin piha on luonteeltaan urbaani, mut-
ta lähellä sijaitsee Hyväntoivonpuisto. Korttelin 
alla kansipihalla sijaitsee osa autopaikoista, lo-
put ovat Saukonlaiturin pysäköintilaitoksessa. 
Autopaikkoja ei ole kaikille asunnoille.

Katutasosta löytyvät varastot, kerhohuoneet, 
talopesulat ja saunat. Osassa isoimmista asun-
noista on oma sauna. 

Rakentaminen alkaa vuoden 2019 keväällä ja 
valmista on arviolta loppuvuonna 2021. Tosin eri 
talot voivat valmistua eri aikaan, vaikka työmaat 
käynnistyvät samanaikaisesti. 

KORTTELI 20075, TONTIT 1–3, ATT.

 ARKKITEHTITOIMISTO TIURI & LOMMI

AVARC ARKKITEHDIT
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Asunnot sijoittuvat polveilevasti kaksi- 
ja seitsemänkerroksisiin osiin, jotka on kadun 
puolelta verhoiltu tummalla tiilellä. Sisäpihan 
puoli jää vaaleaksi, lähes valkoiseksi. 

Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika 
Penttinen Oy suunnitteli 52 Hitas-asunnon 
asuinkerrostalon. Siinä kaksi korkeutta 
vaihtelee ja kerroksia on 4–6. 

Kolmiokorttelissa matalampien, 
tummasävyisten tiiliseinäisten kerrostalojen 

viereltä nousee kuusitoistakerroksinen lähes 
valkea Pollari kuin Jätkäsaaren maamerkki. 

Tämän aukeaman  
artikkelit ovat Helsingin  
kaupungin tuottamia.

Monipuolinen valikoima uusia asuntoja Jätkäsaareen 

Hitas-koteja 
lähellä puistoa 
ja merenrantaa 
AZORIENKUJAN PÄÄHÄN rakennettavan Hitas-
kerrostalon vetonaula on sijainti lähellä meren-
rantaa ja Hyväntoivonpuiston reunalla. Kujan 
päädyn ja pihasiiven perheasunnoista näkyy jo-
pa kolmeen ilmansuuntaan.

Hitas-periaatteen mukaan pääpaino on per-
heasunnoissa. Mukana on silti joitakin yksiöi-
tä, loput ovat 2–5 huoneen asuntoja. Lasitetut 
parvekkeet kulkevat asuntojen levyisinä ja joka 
asunnossa on parveke. Poikkeuksena on ensim-
mäisen kerroksen kuusi kotia, jotka saavat omat 
asuntopihansa sekä yläkerros, johon yhdelle 
huoneistolle tulee kattoterassi. 

Ylimmässä kerroksessa sijaitsee yhteissau-
na terasseineen. Ensimmäiseen kerrokseen tulee  
talopesula, lasten ulkoiluvälineiden varasto, pari 
lastenvaunuvarastoa, talovarasto ja kerhohuone. 
Muut varastot ovat kellarissa.

Asukkaat jakavat yhteispihan korttelin mui-
den taloyhtiöiden kanssa. Autopaikat ovat kort-
telin yhteisessä autohallissa tai läheisessä Atlan-
tinkaaren pysäköintilaitoksessa.

Rakennuksen julkisivut ja puiston puoli muu-
rataan tummasta tiilestä. Sisäpihan julkisivut toi-
sesta kerroksesta ylöspäin ovat valkotiiltä, ensim-
mäisessä kerroksessa on käytetty luonnonkiveä. 

Rakentaminen alkaa toukokuussa 2019, ja 
valmista on noin lokakuussa 2020. 

Kerrostalosta pihoineen tehty pienoismal-
li tulee nähtäville Huutokonttorille osana Jät-
käsaaren aluemallia vuoden 2018 loppupuolella. 
Asuntojen markkinointi alkaa kevät-kesällä 2019. 

KORTTELI 20829, TONTTI 2, ATT.
Lisätietoja: Helsingin kaupun-

gin Asuntotuotannon asuntomyynti 
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Jätkäsaaressa  
tapahtuu  
vuonna 2019

 ≈ Hekan asunnot valmistuvat helmikuussa Wood 
Cityssä kahteen puukerrostaloon. Niistä tulee 
Suomen korkeimpia puukerrostaloja.

 ≈ Bunkkerin purettavien osien purkutöiden arvioi-
daan alkavan keväällä, jotta purkutyö olisi valmis 
ennen koulujen alkamista.

 ≈ Jätkäsaaren peruskoulu aloittaa toimintansa 
kouluvuoden 2019–2020 alkuun eli 8.8. mennes-
sä. 

 ≈ Liikuntapuiston pallokenttä valmistuu syyskuus-
sa. 

 ≈ Peruskoulun viereen rakennettavat koulun 
väliaikaiset liikuntatilat valmistuvat viimeistään 
lokakuun puolivälissä 2019 ja niitä käytetään, 
kunnes Bunkkeri valmistuu.

 ≈ Atlantinkadun rakentaminen jatkuu ja Atlantin-
sillan rakentaminen alkaa syksyllä.

 ≈ Hyväntoivonpuiston pohjoisosan rakentaminen 
jatkuu koko vuoden.

 ≈ Saukonpaaden asuinalueen viimeiset kohteet 
ovat rakenteilla.

Asiantuntijana: projekti-insinööri  
Olga Penkkilä, Helsingin kaupunki.

Näin haet asuntoja:  
Asumisoikeus, Hitas tai Hekan vuokra-asunto

 ≈ Uusia Hitas-asuntoja, asumisoikeusasuntoja 
eli asoja ja Helsingin kaupungin vuokra-asun-
toja voi hakea jo ennen niiden valmistumista. 
Hitaksia ja asoja voi hakea jopa puolitoista 
vuotta ennen rakentamista.  

UUSI HITAS-ASUNTO ARVONNASTA

 ≈ Uuden Hitas-kerrostalon kaikki asunnot 
tulevat kerralla myyntiin. Suosion takia ne ar-
votaan: hakija osallistuu arvontaan täyttämällä 
verkkohakemuksen. Samalla kertaa voi yleensä 
hakea useita asuntoja, mutta vastaanottaa vain 
yhden. Hitas on tarkoitettu omaan käyttöön, 
ja vanhasta Hitas-kodista pitää luopua ennen 
uuden valmistumista. 

 ≈ Kiinteistövälittäjät ja rakennuttajat mark-
kinoivat uusia Hitas-koteja verkkosivuillaan 
ja mainoksissaan. Lisäksi Helsingin kaupungin 
asuntopalvelujen verkkosivuilla on lista uusis-
ta Hitas-taloyhtiöistä ja linkit rakennuttajien 
sivuille.

 ≈ www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/
asuminen/hitas/hitas-uudiskohteet/ 

ASO-ASUNTOA HAET 
OMALLA NUMEROLLASI

 ≈ Asumisoikeusasunnon hakija hankkii ensin 
itselleen asumisoikeusnumeron. Sen, samoin 
kuin aso-asuntojenkin, haku on verkossa. Jos on 
monta hakijaa, pienin numero eli käytännössä 
kauimmin voimassa ollut haku saa asunnon. 
Seuraamalla asuntoilmoituksia tai asettamalla 
vahdin Oikotiehen, saa tiedon myytävistä aso-
kodeista.

 ≈
 ≈ Asumisoikeusmaksu on enintään 15 prosent-

tia hankintahinnasta ja loppu asumiskuluista 
kertyy kuukausittaisesta käyttövastikkeesta, 
joka Helsingin kaupungin asumisoikeusasunnois-
sa on 10,55 euroa neliömetriltä.  

ASUNTOKOHTAINEN HAKU KAUPUNGIN 
UUSIIN VUOKRA-TALOIHIN

 ≈ Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja hae-
taan yleensä alueittain, mutta uusia koteja voi 
hakea asuntokohtaisestikin noin 6–8 kuukautta 
ennen niiden valmistumista. 

 ≈
 ≈ Täytä vuokra-asuntohakemus Helsingin 

kaupungin verkkosivuilla tai asiakaspalvelussa 
Sörnäistenkadulla. Hakemus pysyy voimassa 
kolme kuukautta. Hakijoista valitaan yleensä 
pienituloisin, vähävaraisin ja eniten asunnon 
tarpeessa oleva. 

ASO-ASUNTOJEN JA VUOKRA-ASUNTOJEN 
VARALLISUUSRAJAT

 ≈ Alle 55-vuotiaille aso-hakijoille ja kaikille 
valtion tukemien vuokra-asuntojen hakijoille on 
varallisuusrajat, ja vuokra-asunnon hakijoille 
sovelletaan tuloharkintaa. 

 ≈ Varallisuudessa karkea sääntö on, että kol-
mihenkinen kotitalous voi omistaa keskihintaisen 
kolmion Helsingissä, kahden hengen taloudella 
saa olla omaisuutta noin 112 000 ja yksin 
asuvalla noin 90 000 euron arvosta.

Hitas-periaatteen 
mukaan pääpaino  

on perheasunnoissa.  
Mukana on silti  
joitakin yksiöitä.”

ARKKITEHTITOIMISTO HMV OY

ARKKITEHTUURITOIMISTO HEIKKINEN-KOMONEN OY ARKKITEHDIT KIRSI KORHONEN JA MIKA PENTTINEN OY

4
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Ilman Plussa-korttia 4,19/pkt 

PLUSSA-KORTILLA

-10%
Ilman Plussa-korttia 2,25/pkt 

PLUSSA-KORTILLA

-11%

Jouluherkut nopeasti Jätkäsaaresta!

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

SUOMALAINEN

Ruodoton 
kirjolohifilee 

Lämminsavustettu 
lohifilee
ruodoton

KOKONAINEN

Grillattu
broileri

AINO

Kermajäätelöt 
900 ml
ei laktoositon eikä jogurttijäätelö

VALIO

Kolmiojuustopalat
245-300 g
ei luomu ja Hienoimmat

CASTELLO

Homejuustot
150 g
ei white tryffeli

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Hinnat voimassa 3.12.2018-2.1.2019, ellei toisin mainita

2290
KG 1890

KG

375
KPL

Ilman Plussa-korttia 2,59-2,69/plo 
(sis. pantit 0,40)

PLUSSA-KORTILLA

-30%

HARTWALL JAFFA

Virvoitusjuomat 
1,5 l
sis. pnt. 0,80
raj. 2 erää/tal.

400
2 PLO

Muista  tehdä
jouluherkkutilaus!

www. k-market.fi/kaupat/jatkasaari

Kuukauden jouluiset Plussatarjoukset (Voimassa 3.12.2018-2.1.2019)

599
KPL

199
PKT 589

PKT

Ilman Plussa-korttia 6,59 pkt

PLUSSA-KORTILLA

-10%

2
PLO

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Itä-Helsinki 
vaihtui Kati Vertiöllä vähän vahingossa 
kaupunginosaan, josta löytyikin 
työmaan sijaan laaja ja pitkälle 
rakennettu kaupunginosa.

Pitkälle edennyt Jätkäsaari yllätti muuttajan

Vantaalla syntynyt Kati Vertiö ehti asua 
Itä-Helsingissä vuosia. Kurkimäessä 
Hekan vuokrakaksion alakerrassa tu-
pakoivat naapurit tekivät lopulta asumi-
sesta mahdotonta. 

”Kun puhtaat pyykit haisivat kaapista otetta-
essa tupakalle, teimme valituksen isännöitsijälle. 
Rakenteiden tiivistäminen ei auttanut eikä isän-
nöitsijä tai vuokranantajakaan voinut tehdä mi-
tään. Naapureiden tupakointiin ei voitu puut-
tua.” 

Kati laittoi vuoden alussa uuden hakemuk-
sen Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja hal-
linnoivalle Stadin asunnoille. Hän haki myös 
aktiivisesti useisiin uudiskohteisiin eri puolelle 
Helsinkiä. Asunto hänelle ja avomiehelle löytyi 
Jätkäsaaresta. 

”Olin käynyt täällä muutaman kerran, mut-
ta mielikuva oli täysin erilainen. Yllätyin kuinka 
laaja ja pitkälle rakennettu alue jo oli. Luulin, et-
tä täällä olisi pari taloa satamassa työmaan kes-
kellä”, Vertiö kertoo.

AVAINTEN HAKUREISSU kesäkuussa ei mennyt 
ihan putkeen. Koska navigaattori ei tuntenut vie-
lä talon osoitetta, etsi Vertiö kohdetta toista tun-
tia. 

”Lopulta avuliaat rakennusmiehet veivät mi-
nut talolle työmaan läpi”, Vertiö muistelee. 

Muutto oli edessä pian. Ensimmäinen muut-
tokuorma piti kantaa kuudenteen kerrokseen 
käsin, sillä ainoa hissi oli hajonnut. Onneksi var-

Hekan Hampurinkuja 1

 ≈ Talo sijaitsee Verkkokauppa.comin ja Jätkäsaa-
ren peruskoulun takana, Bunkkerin vieressä. 

 ≈ Talossa on kolme rappua, joista kahdessa 
on 70 vuokra-asuntoa yksiöistä neljän huoneen 
asuntoihin. Kooltaan asunnot ovat 32–94 neliö-
metriä. 

 ≈ Yhdessä rapussa on kehitysvammaisten 
asuntoryhmä, jossa on 20 yksiötä ja ryhmätilat. 
Alakerrassa on liiketila. Talo valmistui kesäkuussa 
2018.

 ≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupungin asuntotuo-
tantotoimisto ATT

 ≈ Vuokraaja: Heka eli Helsingin kaupungin asun-
not Oy

 ≈ Rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Jukka Turtiainen Oy

KAKSI UUTTA RAVINTOLAA  
JÄTKÄSAARESSA

HIIOHOI!

AVOINNA
Su-to 11–21
Pe-la 11–22

Länsisatamankatu 36, HelsinkiVESSEL BISTRO & VESSEL BURGER

Maista Vesselin mehevät
puuhiiligrillissä  

paistetut burgerit!

Tsekkaa 
myös uusi 

VESSEL 
BISTRO!

sinaisena muuttopäivänä hissi oli jo saatu kun-
toon. 

”Yhtä aikaa muuttamassa oli monta muu-
takin, joten hissin käyttöä piti jakaa ja sovitella. 
Siihen nähden homma sujui ihan hyvin”, Vertiö 
kertoo. 

Kolmen huoneen 69-neliöinen huoneisto oli 
jo muuttopäivänä täysin valmis. Rapun sauna 
saatiin valmiiksi syyskuun lopulla. 

”Saunaa ehdittiin kaivata jo kovasti”, Vertiö 
sanoo. 

Heidän lisäkseen kolmiossa asuu ajoittain 
myös avomiehen nelivuotias poika.

PARASTA JÄTKÄSAARESSA Vertiön mielestä on 
keskustan läheisyys. Silti  hän kaipaa Itä-Helsin-

UUDESSA TALOSSA
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Kanava

   Kanava-palveluhakemiston ilmoitusten hinta on 2,65 euroa palstamillimetriltä (sis. alv). 
Yhden tekstirivin hinta on noin 13 euroa. Kanava-ilmoituksen maksimikorkeus on 90 mm. 
Vuosi sopimuksista alennus. Lisätiedot ja varaukset: ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

OMPELIMO ATELIER 18
w w w . o m p e l i m o 1 8 . f i Laivapojankatu 3

%044 0880 518

l

MAAILMAN PARASTA
JOULUN AIKAA JA

HYVÄÄ UUTTA ENERGIAA
VUODELLE 2019!

Pyörähuolto

Vältä ruuhkat  
& säästä rahaa!

Nouto ja palautus Jätkäsaari– 
Ruoholahdessa sis. hintaan.

90 €
Voimassa 1.12.18–15.2.19

%

SANTAK ATU 2E, K ANAVAN VARRESSA
    045 225 0669   W W W.STADIBIKE.FI%

SANTAKATU 2 LT 1–2, RUOHOLAHTI

AJANVARAUKSET: 
WWW.NAILSTATION.FI     ULLA        040 5561 260
WWW.JVHIERONTA.FI    JARNO       040 7012 733%

%

Lahja-  
kortit ja 

 joululahjat:
Ihanat hoidot,  

hieronnat ja tuotteet 
itselle tai  
lahjaksi.

Kauneushoitola 
Kynsistudio
Hieronta

JV HIERONTA

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Pitkälle edennyt Jätkäsaari yllätti muuttajan

Kati Vertiön mielestä parasta Hampurinkuja 1:ssä ovat ovat isot, lasitetut parvekkeet.

Jätkäsaaren SUSHI
www.jatkasaarensushi.fi

Messitytönkatu 10

www.jatkasaarensushi.fi

Probably the best sushi in town

gin luontoa ja vehreyttä. Jätkäsaareen Vertiö kai-
paa lisää palveluja, kuten isoja ruokakauppoja 
ja 24/7 auki olevan kuntosalin. 

”Auton ollessa miehelläni joudun raahaa-
maan painavia kauppakasseja melko kaukaa.”

 Ostokset hän tekee yleensä Ruoholahden 
S-Marketista tai Lönnrotinkadun Lidlistä. 

Parasta Vertiöstä asunnossa on sen avaruus, 
sillä keittiö ja olohuone ovat yhtä tilaa. 

”Sekä upea, kahden huoneen levyinen lasi-
tettu parveke. Siellä on kaunis, puinen lattia”, 
Vertiö kertoo. 

Talossa on hänen mukaansa rauhallista ja 
mukavia naapureita. Talotoimikunnassa muka-
na olevan Vertiön mielestä naapurisopu ja sen 
edistäminen on tärkeää. 

”Kaikki hyötyvät siitä, jos asioista voidaan 
puhua ja sopia hyvässä hengessä.” 

HAASTETTA TÄÄLLÄKIN tuo tupakointi. Savutto-
malla talolla ei ole tupakkapaikkaa. Niinpä tupa-
kointi tapahtuu talon edustalla, parvekkeiden alla. 

”Jotkut asukkaat ovat harmissaan, sillä tupa-
kansavua kulkeutuu parvekkeiden kautta asun-
toihin, vaikka talon pitäisi olla savuton.” 

Myös tupakantumpit jäävät maahan, kun 
tuhkakuppeja ei ole.

Alakerran tyhjään liiketilaan Vertiö toivoo 
asukastilaa. 

”Siellä voisi olla yhteisöllinen kirjasto tai 
muuta toimintaa. Tai sitten joku hyvinvointipal-
velu, kuten joogahuone.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT
PAIKALLISTEN ASIALLA
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Talonmiehet.fi
Paikallinen huoltoyhtiösi palvelee 24/7.
Toimimme ripeästi, joten ota yhteyttä.
Tee vikailmoitus: Talonmiehet.fi

Soita..............................................050 300 9980
Meilaa.......................ruoholahti@talonmiehet.fi
Tule käymään.....Atlantinkatu 7, 00220  Helsinki "

Jätkäsaaren Jamkids-
muskarissa käy innokkaita 
musisoijia. Bändimuskaritunnilla 
lauletaan, tanssitaan, leikitään 
ja soitetaan bändisoittimilla.

Katriina Kontuniemi
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

KUVAT:KATRIINA KONTUNIEMI

Mikrofoni on muskarin jännin juttu

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

% 010 538 2800. Puhelun hinta 8,35 snt/ 
puh.+12,09 snt/min. (sis. alv 24%). 

www.k-citymarket.fi
Helsinki RuoHolaHti

SINA hyvä ruoka&K-CITYMARKET RUOHOLAHTI AVOINNA JOKA PÄIVÄ 24h

 itämerenkatu 21-23.

Kukkuu!” huutaa Max Suominen mik-
rofoniin ja Luka Pajuhi kikattaa säh-
körumpujen takaa.  Mikkiin on jän-
nittävää puhua: ääni kuulostaa ihan 
erilaiselta kuin normaalisti! 

4–6-vuotiaiden bändimuskaritunnilla suosi-
tuin juttu taitaakin olla mikrofoniin laulaminen.

Jätkäsaaren Saukonpaadenrannassa sijait-
sevassa musiikkikoulussa musisoi kaikenikäi-
siä vauvasta vaariin. Yritykseen kuuluu kaksi eri 
musiikkikoulua: Jamkids, joka tarjoaa muskarei-
ta 0-6-vuotiaille, ja Musiikkikoulu Demo, jonka 
toiminta on suunnattu yli 7-vuotiaille koululai-
sille, nuorille ja aikuisille.

Yritys on iso, ja sillä on 17 toimipistettä pää-
kaupunkiseudulla, Lohjalla ja Kirkkonummella.

Jätkäsaaressa sijaitsee musiikkikoulun pää-
maja. Toiminta alkoi aluksi Ruoholahdessa, ja 
siirtyi Jätkäsaareen vuonna 2015. Musiikkikoulu 
vuokrasi juuri isommat tilat edellisten tilojensa 
naapurista.

Innokkaita muskarilaisia ja oppilaita riittää 
Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa, ja toiminta on-
kin kasvanut kovasti viime vuosina. 

JAMKIDSIN BÄNDIMUSKARITUNNILLA on ko-
va meno päällä. Opettaja Minna Mononen kut-
suu lapset piiriin katsomaan kuvaa, josta aukeaa 
luukkuja. Luukuista paljastuu hahmoja, jotka pi-
tävät kaikki eri musiikista. Tällä kertaa luukusta 
tulevan hahmon lempimusiikkia on blues.

Hahmojen avulla on tarkoitus tutustua eri 
musiikkityyleihin, joita tunneilla soitetaan ja 
lauletaan. Yksi hahmo pitää rockista, toinen 
jazzista, ja yhdellä on päässään tonttulakki.

”Tuolla tontulla on vihreä lakki!” Luka Paju-
hi huudahtaa hämillään. “Tonttulakin kuuluu 
olla punainen.”

Musiikkipedagogin koulutuksen saanut Mo-
nonen sanoo, että musiikkiharrastuksesta on 
paljon hyötyä kaikenikäisille. Musisoiminen voi 
lisätä hyvinvointia ja kehittää aivoja.

Lasten muskareissa on myös kasvatukselli-
nen näkökulma. 

”Muskarissa harjoitellaan ryhmässä toimi-
mista ja muiden lasten kanssa olemista. Pitää 
harjoitella odottamaan vuoroaan ja löytää paik-
kansa ryhmässä.”

Kauden lopussa järjestetään iso konsertti, 
jossa muskarilaiset pääsevät esittelemään van-
hemmille ja tutuille kappaleita, joita tunneil-
la ollaan harjoiteltu. Konsertit ovat jännittäviä, 
mutta toisaalta esiintyminen kuuluu musiikki-
harrastukseen ja siihen on hyvä tottua pienestä 
pitäen.

Bändimuskaritunnilla päästään hahmo-
jen tutkimisen jälkeen vihdoin soittamaan bän-
disoittimia. Jokainen saa oman soittimen, jota 
vaihdetaan aina kappaleen päätyttyä. Yksi soit-
taa pianoa, toinen kanteletta, kolmas pääsee säh-
körumpuihin ja yksi laulaa mikrofoniin. Bändi 
on kasassa ja tonttulaulu soi hienosti.

TUNNIN JÄLKEEN VANHEMMAT tulevat hake-
maan lapset ja kertovat olevansa tyytyväisiä bän-
dimuskariin. 

Osa lapsista on käynyt muskarissa jo mon-
ta vuotta. Manna Tiaisen mukaan parasta mus-
karissa on mikrofoniin laulaminen. Hän sanoo 
suosittelevansa muskaria muillekin.

Bändimuskarissa lapset selvästi nauttivat 
musisoinnista. Muskari voi myös toimia lähtö-
laukauksena musiikkiuralle. Ehkä tässäkin mus-
kariryhmässä on tulevaisuuden muusikoitam-
me.

Opetusta myös aikuisille
 ≈ Jamkids tarjoaa Jätkäsaaressa vauvamuskarei-

ta alle 1-vuotiaille, taaperomuskareita 1–3-vuoti-
aille ja bändimuskareita 4–6-vuotiaille. Muskarei-
ta pidetään myös englanniksi. 

 ≈ Vauva- ja taaperomuskarin kevätkausi 
maksaa 145 euroa. Bändimuskari maksaa 225 
euroa.

 ≈ Musiikkikoulu Demossa annetaan opetusta 
7-vuotiaille ja vanhemmille koululaisille, nuorille 
ja aikuisille. Kurssien hinta riippuu tunnin kestosta 
ja siitä onko kyseessä yksilö-, vai ryhmäopetus. 
Esimerkiksi popkuoro maksaa kevätkaudella 170 
euroa.

 ≈ Jamkids-muskareita järjestetään enimmäkseen 
arki-iltaisin klo 17 alkaen. Demon tunnit ajoittuvat 
pääosin arki-iltoihin klo 16–20 välille.

”
Opettaja Minna Mononen ohjeistaa 
rumpukomppia Max Suomiselle.

Luka Pajuhi ja Max Suominen heiluvat hurjasti, 
kun Minna Mononen laulaa ja soittaa kannelta.

Luka Pajuhi kokeilee mikrofonia.
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Sarjassa tutustutaan alueellamme pitkään toimineisiin ja täällä 
hiljattain aloittaneisiin yrittäjiin. Konkariyritys & tulokas -juttusarja 
vuorottelee Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palstan kanssa.

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

Tanssiessa pääsee 
lähelle toista. Silloin 

kehonkielestä huomaa heti 
synkkaako vai ei.”
 
Laura Cedras
tanssikurssin opettaja

PETRI VISKARILLE ura akvaariokauppayrit-
täjänä oli kirkkaana mielessä jo hänen kotiu-
duttuaan armeijasta.  Vanhemmilla oli saman 
alan liike Porissa jo Viskarin syntyessä. Liike 
on pystyssä vieläkin.

”Kun pääsin armeijasta, niin jo kuukautta 
myöhemmin muutin Helsinkiin ja aloin kat-
sella tiloja liikkeelle”,  Viskari kertoo.

Viskarin perustama Helsingin Akvaariokes-

kus on ollut Itämerenkadun länsipäässä jo kak-
sikymmentä vuotta.

VILLE KÄRPPÄ otti vajaa neljä vuotta sitten 
rohkean loikan ja perusti lähes tyhjälle Väli-
merenkadulle tatuointiliikkeeen.

”Aiemmin olin vuokrapenkillä ja tein tatu-
ointeja toiminimellä Kampin ostoskeskuksessa.”

Ruoholahden Sanomat

VILLE KÄRPPÄ perusti tatuointiliike Very Spe-
cial Tattooingin aluksi kaverinsa kanssa.

”Frendi oli vuoden verran tässä. Sen jälkeen 
olen ollut yksin”, Välimerenkatu 9:ssä sijaitsevan 
liikkeen omistaja sanoo.

Kärppä kertoo, että vastuu tietysti kasvoi, 
kun hän alkoi pyörittää liiketoimintaa yksin. 
Vuokra ynnä muut kulut on saatava maksettua 
ajallaan kuukaudesta toiseen. Hyvänä puolena 
yksinyrittämisessä hän pitää sitä, että saa itse 
päättää menemisistään ja tulemisistaan.

Kun Kärppä perusti oman yhtiön, hänellä oli 
jo jonkin verran vakioasiakkaita. 

”Oli siinä aluksi pieni riski, kun ei ole suurta 
asiakaskuntaa ja sitten laitat uuden puljun pys-
tyyn. Piti tehdä aika paljon markkinointia.”

Jätkäsaari valikoitui Very Special Tattooin-
gin kodiksi, koska keskusta oli Kärpän mukaan 
jo tarpeeksi täynnä tatuointiliikkeitä.

”Täällä ei tietääkseni ole toista puljua.”
Jätkäsaaren valmistuessa Kärppä on saanut 

asiakkaita myös naapurustosta. 
”Tästä talostakin on tullut monia tyyppejä 

asiakkaaksi.”

Helsingin Akvaariokeskuksen Petri Viskari 
neuvoo pitämään asiakkaan tyytyväisenä, sillä 
”tyytyväinen asiakas on arvokas voimavara”.

Tatuointiyrittäjä Ville Kärppä tatuoi asiakas 
Christian Raassinan käsivartta liikkeessään.

”Kun ensimmäinen 
tili on taskussa, ei 
pidä ostaa Bemaria” 

KONKARI: Petr i  Viskari

TULOKAS: Vil le Kärppä

VUONNNA 1998 Petri Viskarin akvaarioliikettä 
vastapäätä oli Alkon varastot ja tyhjä tontti.

”Tämä kerrostalo oli valmistunut pari vuotta 
sitten ja liiketilat olivat olleet tyhjillään. Harkit-
sin eri kaupunginosia ja katsoin, että Ruoholahti 
on kasvava paikka ja tässä olisi mahdollisuuk-
sia, kunhan sinnitellään muutama vuosi.”

Nyt Helsingin Akvaariokeskus työllistää 
Viskarin lisäksi kolme työntekijää. 

”Lisäksi haemme yhtä osa-aikaista työnteki-
jää, rekrytointi alkaa pian.”

Kivijalkamyymälän lisäksi Viskari on satsan-
nut verkkokauppaan, jonka osuus on myynnistä 
nykyään merkittävä.

”Kun aloitin yrityksen, tämän alan erikois-
liikkeitä oli ympäri pääkaupunkiseutua pari-
kymmentä. Tällä hetkellä me olemme ainoita 
Helsingissä”, Siuntiossa nykyään asuva Viskari 
kertoo.

Kalojen lisäksi yrittäjän on pitänyt kiireise-
nä neljä lasta, joista nuorin aloitti juuri koulun. 
Esikoistyttö käy lukiota. 

Uusia yrittäjiä hän kehottaa pitämään jalat 
maassa, unohtamaan aluksi lomat ja sosiaalisen 
elämän sekä keskittymään osaamiseensa ja 
itsensä markkinointiin.

”Kun ensimmäinen tili on taskussa, niin ei 
mennä Bemaria hakemaan, vaan kasvatetaan 
varastoa ja omaa osaamista”, konkari neuvoo.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

GoldenEye on erilainen. Ja se näkyy.

Upea kullanhohtoinen asunto-osakeyhtiö rakennetaan 
Jätkäsaareen Karibiankadun ja Karibianrannan kulmaukseen. 

Osa kodeista sijoittuu suoraan uuden, rakennettavan 
Saukonkanavan varrelle. Näiden kotien parvekkeilta ja terasseilta 

avautuu upeita näkymiä kanavalle ja jopa merelle saakka!

GoldenEyen kodit alkavat tilatehokkaista yksiöistä ja ulottuvat 
vaikuttaviin terassi asuntoihin. Lisäksi tulevat modernit yhteis-

käyttötilat, kuten kuntosali, etätyöhuone, sauna osasto ja pesula. 
Yhtiön kajakeilla pääset tutustumaan merelliseen Helsinkiin.

For your eyes only: 
peabkoti.fi/goldeneye

Pääset halutessasi varaamaan asunnon ensimmäisten joukossa. 

Tiedustelut: Peab Asuntomyynti
Puh. 040 8019 900, asuntomyynti.helsinki@peab.fi

Rakkautta 
ensisilmäyksellä

VARAAMINEN  
ALKAA 10.12. KLO 9 

goldeneye@peab.fi
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Tervetuloa konserttiin!
La 8.12. klo 14.00 
KITARISTIEN ILTAPÄIVÄ
Mikko Zibulskin oppilaat
Kamarimusiikkisali

La 8.12. klo 17.00 
JOULUN VALOSSA
Helsingin Konservatorion 
lasten ja nuorten  
kuorojen joulukonsertti
Lauttasaaren kirkko,  
Myllykallionrinne 1

Ma 10.12. klo 18.30 
KONSERTTOJEN  
KOUKEROISSA
Maaret Repo-Pohjosen  
viulunsoiton oppilaat
Kamarimusiikkisali

Ma 10.12. klo 18.30 
PIKKUJOULUKONSERTTI
Valmennusorkesteri 
Valonsäde
Konserttisali

Ke 12.12. klo 18.30 
VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali

To 13.12. klo 18.00 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin oppilaat
Konserttisali

Pe 14.12. klo 19.00 
JOULULAULUKONSERTTI
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

La 15.12. klo 12.15 
KITARISTIEN  
JOULUSOITTAJAISET
Fiona Tharmaratnamin oppilaat
Kamarimusiikkisali

La 15.12. klo 15.00 
SUURI JOULUKONSERTTI
Konservatorion kuoroja,  
orkestereita ja kamari-
musiikkikokoonpanoja
Konserttisali

Su 16.12. klo 15.00 
LYÖMÄSOITTAJIEN 
JOULUKONSERTTI
Konservatorion  
lyömä soitinoppilaat  
esiintyvät
Konserttisali

Ma 17.12. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

Ma 17.12. klo 19.00 
LAULAJIEN 
JOULUKONSERTTI
Konserttisali

Ke 19.12. klo 19.00 
KAMARIMUSIIKKI
KONSERTTI
Konservatorion  
opiskelijat esiintyvät,  
ohjaava opettaja  
Timo Saarilahti
Kamarimusiikkisali

NUORISOTALON SYKSY on ollut täynnä huli-
naa: uusia kävijöitä ja työntekijöitä ja myös jon-
kin verran muutoksia. Syksyn uusia käytäntöjä 
on muun muassa iltanuorten aikana kulkeminen 
takapihan ovesta, sekä ovien avaaminen jo kello 
17.00. 

Myös Disney-torstait ovat ottaneet tuulta al-
leen, ja torstaisin nuorisotalolle kerääntyykin 

joukko innokkaita nuoria katselemaan elokuvia 
hyvässä hengessä.

Syyskauden viimeinen lauantaiaukiolo on 
8.12. Silloin palkitaan Mario Kart -liigassa me-
nestyneet  osallistujat. Ohjelmassa on muutakin 
hauskaa tekemistä viimeisen lauantain kunniaksi.

Joulutauolle nuorisotalo jää 21.12. ja talo ava-
taan viimeistään 7. tammikuuta. Myös itsenäi-
syyspäivän jälkeisenä perjantaina 7.12. nuorisota-
lo on kiinni. 

Joulunajan aukioloajat näet myös nuorisota-
lon nettisivuilla ruoholahti.munstadi.fi sekä talon 
sosiaalisissa medioissa.

Maria Räsänen

NUORISOTALO 
KORALLI

Messitytönkatu 4
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: RuoholahdenNuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Disney-torstait 
suosittuja

Tiedekerho lapsille 
Ruoholahdessa

Joulukuu 2018

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin mainita.  
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kaikki konsertit
verkkosivuillamme: 

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

Sydämeeni 
joulun teen

Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta
Facebook: Hyvän toivon kappeli

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

JOULU KOLKUTTELEE jo ovella. Puistossa on lai-
tettu lasten tekemät jouluverhot esille, koristeltu 
muutenkin sisätiloja jouluisammaksi ja kohta lei-
votaan lasten kanssa myös pipareita. 

Samoin on taiteiltu joulukortteja ja heijas-
tinpalloja, tuunailtu Värivaakkuja ja Taidepöllö-
jä sekä tanssittu MLL:n järjestämässä vanhempi-
lapsitanssissa. 

Joulukuun ensimmäisenä päivänä on myös 

avautunut leikkipuiston oma liikunnallinen jou-
lukalenteri perheille leikkipuiston Facebook-si-
vuilla. 

Päivittäin avautuvissa luukuissa on mukavaa 
yhdessä tekemistä ja leikkiin heittäytymistä. 

Samoin joulukuun alussa on avautunut Ruo-
holahden ja Jätkäsaaren elämyksellinen jouluka-
lenteri, jossa mekin olemme mukana. 

Alueen asukkaiden ja toimijoiden yhteises-
sä joulukalenterissa on luvassa joulukuun aika-
na jännittäviä jouluisia pienoistapahtumia sekä 
ikkunoihin ilmestyviä luukkuja eri puolella Ruo-
holahtea ja Jätkäsaarta. Kannattaa käydä kurkis-
tamassa, mitä naapurissa tapahtuu.

Lämpimästi tervetuloa leikkipuistoon sekä 
ihanaa joulua ja onnekasta uutta vuotta 2019!

Puiston väki

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Perjantaina 7.12. joulukortti-
askartelua klo 10.30–11.15 
sekä klo 11.15–12. Vanhempi-
lapsitanssia salissa, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Maanantaina 10.12. Pupu pir-
teän yhteinen laulutuokio kaikille 
klo 11.
Tiistaina 11.12. Satutuokio 
ulkona klo 10 ja illalla klo 17–19 
vuoden viimeinen English Family 
Club, jota pitää MLL Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Keskiviikkona 12.12. Laulutuokio 
ulkona klo 10. Illalla klo 17–19 
vuoden viimeinen Isä-lapsikerho, 

pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Torstaina 13.12. Puuhatuokio 
ulkona klo 10 sekä Kotoklubi 
Kaneli klo 13–14.30, jossa on 
Taidekummi työpaja. 
Perjantaina 14.12. tontun touhu-
paja klo 10.30.–11.15.
Torstaina 20.12. leikkipuiston 
joulukalenteriluukku (Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren joulukalenteri 
2018) sekä Menninkäisten ja 
Kultahippujen kerhojen yhteinen 
joulujuhla klo 10–11.30. Illalla 
klo 16.30–18.30 vuoden viimei-
nen Venäjänkielinen perhekerho.
Joulun aikaan 27.12.2018– 

4.1.2019 Ruoholahden leikkipuis-
to on avoinna klo 9.00- 16.00.
Tällöin on ohjelmaa niin pienem-
mille vanhempineen aamupäi-
visin ja iltapäivisin koululaisille. 
Koululaisilla tulee olla joka päivä 
omat eväät mukana samoin 
säänmukainen vaatetus. Tarkem-
pi joulun ajan ohjelma löytyy 
leikkipuistojen Internet-sivuilta ja 
ilmoitustaululta.
Tapahtumista voi tiedustella 
lisää leikkipuistosta,  
puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustaululta 
löytyy myös tietoa alueen muista 
tapahtumista ja toimijoista.

Tulevaa ohjelmaa leikkipuistossa

VALMISTAUDUMME kappelilla ensimmäiseen 
jouluumme. Tärkeä osa jouluun suuntaamista 
ovat Kauneimmat joululaulut. Kassu Halosen ja 
Wexi Salmen ”Sydämeeni joulun teen” on mo-
derni klassikko, jossa on tavoitettu jotain kaunis-

ta ja syvää joulusta. Jouluun liittyy kaipaus mie-
len hiljentymisestä kaiken kiireen keskellä ja 
rauhasta toistemme kanssa – ja rauhasta maail-
massa. 

Tervetuloa jakamaan tätä kaipausta kans-
samme! 

Maarit Mustakallio
kirkon varhaiskasvattaja

Hannu Varkki
kappalainen

Lasten tekemät 
jouluverhot 
esillä

LASTEN TIEDEKERHO kokoontuu Ruoholahdes-
sa iltaisin vanhan Ruoholahden kappelin tilois-
sa. Kerho on maksullinen, viiden kerran hinta on 
85 euroa. Seuraavat kurssit alkavat tammikuussa. 

Kerhot sopivat 5–8-vuotiaille. Pienet tutkijat pää-
sevät kursseilla kokeilemaan muun muassa ke-
miallisia reaktioita ja rakentamaan virtapiirejä.

Tiedekerhoa tarjoaa Kide Science -yritys, jo-
ka toimii franchise-periaatteella.  Ruoholahden 
tiedekerhoa vetää Minna Paussu. Lisätiedot ja 
ilmoittautumiset: info@minnapaussu.com ja kide-
science.com

Ruoholahden Sanomat

HYVÄN TOIVON KAPPELI, 
LÄNSISATAMANKATU 2628

Lasten kauneimmat joululaulut  
su 9.12 klo 16.

Kauneimmat joululaulut su 
16.12 klo 18.00. Klo 17 alkaen 
Kauneimmat Glögit kappelin 
sisäpihalla – kuumaa juotavaa & 
hyvää seuraa.  

Jouluaaton hartaus kaikelle 
kansalle ma 25.12. klo 15.

Messu kappelilla su klo 12, 
kirkkokahvit alkaen klo 11.15 ja 
messun jälkeen. Messun aikana 
leikkitilat ovat perheiden käytössä 
hannu.varkki@evl.fi,  
050 512 1820 

Kappelikahvila klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka leena.
kopperi@evl.fi, 09 2340 6202. 

Tiistaina 11.12. klo 14 on kahvilan 
jouluhetki. 

Kappeli on auki hiljentymistä, 
tutustumista, etätöitä tai vain 
olemista varten ma-to 14-19. 
Haluaisitko pitää vapaehtoisena 
kappelia auki? Ole yhteydessä 
koordinaattori mirja.vallisaari@
gmail.com, 040 760 9193 

Perhekerho ma ja ti 9.30–12, 
joulukuun 11. päivään saakka,  
maarit.mustakallio@evl.fi  

Päiväkerho 17.12 saakka, maa-
rit.mustakallio@evl.fi  

Terhokerho ma klo 17-19, eri- 
ikäisten yhteistä leikkiä, Erika 
erilei@me.com  

Vauvakerho ti 13–14.30, joulu-
kuun 11. päivään saakka, maarit.
mustakallio@evl.fi  

Perhekerho, MLL ke 9.30–12  

Vanhempivauva jooga MLL to 
10-11 

Toimintakerho 1–6- luokkalaisille 
ti klo 17.30-19 

Kokkikerho 1–6- luokkalaisille 
pe 15-17. Ilmoittautuminen hanna.
ikaheimo@evl.fi, 050 436 7586 

Merilokit, partio ke 16.30–18.30 
ja to 18–19.30, nana.honkasa-
lo@evl.fi  

Kuoro Kanavan Kaiku ti klo 
18.30, Jätkäsaaren ja Ruoholah-
den asukkaiden kuoro 

Ruoholahti–Jätkäsaarijouluka
lenteri: 
3.12. MLL klo 17–19, 18.12. 
Kaikille voin joulupolku klo 9.15 ja 
10.00, 19.12 MLL klo 9.30–12
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli
Ornamo Design Joulu 7.-9.12.
Gasellit: Jano-levyjulkkarit 15.12.
Stadin Joulumarkkinat 19.-22.12.
Retro & Vintage + Design Expo 
5.-6.1.2019

Puristamo
Keudan Pekka Halosen akatemian näyttely 
n. 12.-23.12.

Turbiinisali
Kirsikoti ry: Myyntinäyttely 15.11.-15.12.
Kaksi kamarioopperaa hulluudesta: 
Solange! Solange. ja Psykiatri 4.1.2019

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth: 
Talvisirkus Rakkaus 13.1.2019 asti

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Michaela The Queen of Fucking Everything, 
Paula Tuovinen, Kuumat Putket: 
Blondit 5.-18.2.

Suomen valokuvataiteen museo
Iiris Kaarlehto & Inka Kynkäänniemi: 
All Connections Are Boundaries 
27.1.2019 asti
Marja Helander, Harri Pälviranta ja Kari Soi-
nio -yhteisnäyttely 5.12.2018-24.2.2019

Hotelli- ja ravintolamuseo
Unelmien piparikoti -työpaja 
15.12. asti
Taikinan taju 31.5.2019 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi kääntyy 31.8.2019 asti

MUU Kaapeli
Pia Männikkö: Vaiheinen 16.12. asti

Kameraseura Galleria West
Laajasalon Valokuvaajien 40-vuotisnäyttely 
30.12. asti

Drawing Gallery D5
Sanna Haimila: Flow 17.1.2019 asti
PoT uP LaB
Anni Kuula & Mari Tolvanen: Nature Morte, 
31.12. asti
Eu-Man Gallery
First Arab Exhibition in Helsinki 7.-20.12. 
Stoa Mariapassio
Marja Paasio: Perhosia ja kukkasia 
31.12. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Ornamon Design Joulu -tapahtuma pidetään Kaapelitehtaalla 
7.-9.12. Löydät sieltä myös Everyday Designin kauniit ja käytän-
nölliset tuotteet lahjaksi itsellesi tai läheisillesi.

Everyday Designin tuotteet on suunniteltu auttamaan arkirutiineissa esteetti-
syyttä unohtamatta.

Kierrätystelineet ja kassit ovat oiva apu lajittelussa ja keräyksessä. Lehdet, pul-
lot ja tölkit on helppo pudottaa avonaiseen kasiin ja kuljettaa sillä tavarat kierrä-
tykseen tai kauppaan.

Everyday Design on tunnettu minimalistisesta muotoilustaan. Vuodesta 1995 
lähtien yritys on suunnitellut ja valmistanut puu- ja metallituotteita Suomessa. 
Kansainvälisestikin palkituilla tuotteilla on avainlippumerkki.

Lue lisää: everydaydesign.fi

Everyday Design auttaa arkirutiineissa

Kuva: Everyday Design

Helsingin Taiteilijaseuran ylläpi-
tämä kuvataidekoulu ja kurssi-
keskus antavat ammattitaitei-
lijoiden ohjaamaa kuvataide-
opetusta Kaapelitehtaalla.

Kuvataiteen perusopetusta tarjoa-
va kuvataidekoulu järjestää opetusta 
4-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kurs-
sikeskuksessa järjestetään puolestaan 
kuvataidekursseja yli 16-vuotiaille tai-
teen harrastajille. Lisäksi koulu tarjoaa 
tilauksesta yrityksille ja ryhmille teema-
päiviä ja koulutustilaisuuksia. 

Aikuisille on kevätlukukaudeksi tarjol-
la laaja kirjo mm. piirustus-, maalaus-, 
muotokuva- ja grafiikan kursseja. Tal-

Helsingin Taiteilijaseuran kursseja

Kuvataidekoulun lasten ja nuorten oppilastöitä esitellään Via Kaapeli -näyttelytilassa 
(Kellosaarenkatu 11-13) joulukuun ajan.

vilomalla järjestetään lyhytkursse-
ja maalauksesta, grafiikasta ja öl-
jypastellimaalauksesta. Suurin osa 
kursseista soveltuu vasta-alkajille. 
Kokeneemmille kuvan tekijöille suo-
sitellaan lukukauden mittaisia ateljee- 
ja mestarikursseja. 

Taidekurssi on erinomainen joulu-
lahja, joka sopii kaiken ikäisille kuva-
taiteesta ja sen tekemisestä kiinnos-
tuneille. Koulun kotisivuilta kurssin 
voi nykyisin ostaa myös lahjakorttina 

Helsingin Taiteilijaseuran kuvatai-
dekoulu ja kurssikeskus sijaitsee Kaa-
pelitehtaalla, Tallberginkatu 1 A, 3. krs. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.helsingintaiteilijaseura.fi

ILMOITUS
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Joulun makeimmat lahjat
kätevästi netistä!

JOULUHERKUT
Joulun makeimmat lahjat

kätevästi netistä!

JOULUHERKUT

Nestlé Quality Street 
-konvehtisekoitus – 2,9 kg
9,28 €/kg. Verk.com/44448

26,90
2,9 kg

Anthon Berg Signature 
Selection -konvehdit – 500 g
17 erilaista konvehtia. 33,80 €/kg. Verk.com/41817

Karl Fazer Suomi 
-konvehtirasia – 375 g
39,73 €/kg. Verk.com/68733

14,90
375 g

23,90
1,8 kg

Karl Fazer Maitosuklaa -jättilevy – 1,8 kg

13,27 €/kg. Verk.com/58280

verkkokauppa.com/joulu

Panda Suklaakonvehtisalkku – 4,3 kg
9,28 €/kg. Verk.com/65454

39,90
4,3 kg

Anthon Berg Diplomat -suklaakonvehti – 1 kg
16 erilaista konvehtia. 29,90 €/kg. Verk.com/51773

29,90
1 kg

16,90
500 g


