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Rohkaisen siis kaikkia
ottamaan yhteyttä
omiin läheisiinsä
puhelimilla
tai verkossa,
vaikka
useamman
kerran
päivässä.”
Jan Vapaavuori

Helsingin pormestari
Suomen hallitus suosittelee suurten kokoontumisten ja lähikontaktien välttämistä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Pormestari
Jan Vapaavuori vakuuttaa, että koulut pysyvät
Helsingissä auki.
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ILMAINEN
PYSÄKÖINTI
Plussa-kortilla

RUOH IS

– lähelle on helppo tulla

Poikkeuksellisesta maailman tilanteesta
huolimatta Kauppakeskuksen väki toivottaa

Hyvää pääsiäistä
ja kevään jatkoa
Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman
monipuolisesti, noudattaen ja kunnioittaen viranomaisten
määräyksiä sekä ohjeistuksia nyt ja jatkossa.
Voit seurata meitä myös
Facebookissa ja Instagramissa.

Itämerenkatu 21
HELSINKI

ruohis.fi

... ja kaikki hoituu kerralla.
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tiistai 17. maaliskuuta

Katsotaan määräävätkö
ravintolatkin kiinni.
Varaudumme pitämään
paikat auki,
vaikka nyt onkin
hiljaista. Kaikki
tilaisuudet on
peruutettu.”

Meillä tunnelmat ovat
todella rauhalliset
ja hyvät. Oppilaita
varustetaan
tarvittavin
laittein ja
välinein
poikkeus
tilanteeseen.”

Jussi Forsman

ravintoloitsija,
Faro ja Blue Peter

Kirsi Myllymäki

rehtori, Jätkäsaaren koulu
Hallitus valmistelee valmiuslain käyttöönottoa,
ensimmäistä kertaa koskaan rauhan aikana
Suomen historiassa. Koulut auki viimeistä päivää.
Suomessa yli kolmesataa varmennettuja
koronavirustartuntaa.

Suomen hallitus kertoo mittavista toimista
koronaviruksen takia. Koulut siirtymässä
etäopetukseen kuukaudeksi, yli kymmenen
hengen kokoontumiset kielletään.

Ruoholahden

PÄÄKIRJOITUS

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Voitte tulla jo takaisin

P

alaverit, turhat ja tarpeelliset. Lounastapaamiset, seminaarit, virkistyspäivät. Kättelyt, yläfemmat, halaukset.
Ulkoilut ilman, että täytyy tarkkailla koko ajan turvaväliä. No, ulkoilla sentään
saa.
Ruuhkabussit, ruuhkaiset risteykset, ruuhkaratikat. Miksei viharatikkakin. Työmatkat toimistolle. Työmatkat ulkomaille. Lomamatkat.
Staycationit.
Televisio-ohjelmien studioyleisön naurunremahdukset ja taputukset. Urheilutapahtu
mien yleisöt. Jääkiekon MM-kisat, EM-jalkapallo, olympialaiset. Urheilu yleensäkin.
Euroviisut.

KESKUSTELU SIITÄ, onko kesäaika talviaikaa
parempi. Keskustelut Veikkauksen roolista peliongelmaisten kohdalla. Keskustelu tunnin junan hyödyllisyydestä. Sote-keskustelut. Keskustelu kahvin tai punaviinin terveydellisistä
vaikutuksista.
Lähiopetus. Ravintolat. Kahvilat. Pöytiintarjoilu. Elokuvat ja teatterit.

KIMPPAKYYDITYSTEN organisointi lasten
harrastuksiin. Tyttären joukkueen hengennostatushuuto ennen pelin aloitusta. Musta
lippu nostetaan, tämä vielä kostetaan -yhteishuuto, kun tyttären joukkue on hävinnyt ottelun. Riemu, joka näkyy ja kuuluu, kun oma
joukkue tekee pisteen.

JOS TE KAIKKI ette ehdi tänä keväänä takaisin,
niin ymmärrämme kyllä. Odotamme teitä silti täällä, koska tiedämme, että palaatte. Sitten
kun teille sopii. Ikävä kuitenkin on jo kova.

YHTIÖKOKOUKSET, konsertit, messut, illan
istujaiset, illalliskutsut, virpojat, vappu, muiden
maakuntien asukkaat. Tavallinen kevät.
Lasten synttärikutsut, koulujen kevätjuhlat,
ylioppilasjuhlat, juhlamokat työpaikan kahvihuoneella. Lasten vierailut mummolassa.
Huolettomat hymyt kaupungilla.
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Facebook 874 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat
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Lähiopetus. Ravintolat.
Kahvilat. Pöytiintarjoilu.
Elokuvat ja teatterit.”
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Vilkastahan meillä on ollut
viime viikolta alkaen. Paitsi
että on tämä koronavirus,
lisäksi influenssaja allergiak ausi on
alkanut. Toivomme
ihmisten huomioivan,
että apteekkipalvelut
eivät katoa minnekään
koronaepidemian
poikkeusoloissakaan.”

Valmistauduimme vielä viime viikolla
lomalle lähtöön perheen kanssa.
Toisin kuitenkin kävi, kun hallitus
alkoi puhua valmiuslain
käyttöönotosta. Tämä
herätti asiakkaissa ilmeisen
suurta epävarmuutta ja
aiheutti kaupalle välittömän
ostosvimman. Nyt kuitenkin
tilanne näyttäisi hieman
tasaantuneen.”

Helena Suomela

Ville Hämäläinen

1.–3-luokkalaisille järjestetään lähiopetusta, jos se on
välttämätöntä. Päiväkodit ovat auki, jotta välttämättömissä työt ehtävissä olevat vanhemmat pääsevät töihin.

Hallitus kertoo tukevansa yrityksiä ja taloutta
15 miljardilla eurolla.

apteekkari, Ruoholahden apteekki
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kauppias, K-Market Jätkäsaari

Kaapelitehdas jäädyttää
vuokriaan kolmeksi kuukaudeksi
KAAPELITEHDAS VAPAUTTAA suuren osan
vuokralaisistaan vuokranmaksuilta ja käyttökorvauksilta koronaviruksen takia.
Vapautus koskee vuokria ja käyttökor
vauksia huhtikuun alusta kesäkuun loppuun
ainakin näillä toimialoilla: ravintolat ja muut
ruokapalvelut, myymälät, taide-, musiikki- ja
tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut, liike-elämän palveluista hautomo-, kasvupalvelut ja muuta uutta yrittäjyyttä edistävä
toiminta, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut mukaan lukien hieronta ja fysioterapia.
Edellä mainittujen alojen vuokranmaksun
vapautukset tapahtuvat automaattisesti. Vuokralaisen ei siis tarvitse tehdä mitään hakemusta
asiaan liittyen.

Huhtikuu 2020

Muiden toimialojen yrityksiä voidaan vapauttaa vuokranmaksusta tilanteen mukaan
erillisen tarkastelun kautta.
Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallitus päätti asiasta 30. maaliskuuta pidetyssä kokouksessaan. Kaapelitalo on Helsingin kaupungin omistama yhtiö, ja tehty linjaus noudattaa Helsingin
kaupungin konserniyhtiöilleen antamaa suositusta tilavuokrien osalta.
RUOHOLAHDEN SANOMAT suosittelee alueen kivijalkayritysten vuokranantajia – omien
mahdollisuuksien mukaan – kohtuullistamaan
vuokriaan kevään ajalta tai pidentämään vuokrien maksuaikaa vallitsevan epidemian tuomien taloudellisten rasitusten lieventämiseksi.
Ruoholahden Sanomat
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lauantai 21. maaliskuuta

maanantai 23. maaliskuuta

Lähes päivittäiset kävelyretket
kaupungille ovat suuntautuneet
rauhallisimmille alueille. Ruoholahden
kanavan varrella ei ole ollut tungosta ja
Salmisaaren voimalankin
voi kiertää lähes kokonaan
rantoja pitkin. Tytär miehineen
toimitti tänään ensimmäisen
kerran ostokset, joten sekin
asia on kunnossa.”

Hallitus on valmis toimi
maan kaikin tarvittavin
keinoin epidemian
hillitsemiseksi,
terveyden
huoltomme
kantok yvyn
varmistam iseksi
ja riskiryhmien
suojelemiseksi.”

Pekka Karvanen

Sanna Marin

HUS:n sairaanhoitopiiri raportoi ensimmäisestä koronaviruksen
aiheuttamasta kuolemasta Suomessa.

Hallitus valmistelee ravintoloiden sulkemista.
Myös liikkumisen rajoittamista valmistellaan.

eläkeläinen, Ruoholahti

pääministeri (sd)

Ruoholahden koulun piharemontti
valmistuu ennen aikojaan
RAUNO HIETANEN

Ala-asteen pihalle tulee keinuja,
pöytäryhmiä ja kiipeilykuutio.
Nykyinen kiipeilyteline jää paikalleen.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

K

oulut tyhjenivät ja koulupihan remontti alkoikin jo maaliskuussa Ruoholahdessa.
Koronaepidemian takia koulut
siirtyivät lähes kokonaan etäopetukseen, ja Ruoholahden ala-asteen koulun pihatöille vapautui sopiva hetki isohkolle remontille. Remontti oli alunperinkin suunniteltu tälle

Kiipeilykuutiot ovat jo paikallaan
Ruoholahden ala-asteen koulun pihalla.

keväälle, mutta aloituspäivää ei oltu lyöty lukkoon.
KOULUN PIHA saa lisää liikuntaan aktivoivaa
välineistöä. Pihaan tulee muun muassa muutamia keinuja, pari suurta pöytäryhmää, pieni peliareeja sekä kiipeilykuutio-kokonaisuus.
Kissapatsas säilyy paikallaan, kuten myös
nykyinen kiipeilyteline. Kiipeilytelineen turvaalusta kuitenkin uusitaan.
”Olemme arvioineet näillä tiedoilla valmistumisen toukokuuksi”, sanoo työmaamestari
Anni Rajala pääurakoitsija Unisport Infrasta.
Tämän hetken tietojen mukaan koulujen on
määrä aueta lähiopetukselle 13. toukokuuta, ja on
mahdllista, että piha on tuolloin jo täysin valmis.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Olemme arvioineet
näillä tiedoilla
valmistumisen toukok uuksi.”
Anni Rajala

Unisport Infra oy

Rajala
kuitenkin
huomauttaa,
että
poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen urakkaaika saattaa venyä, tai urakka voi myös keskeytyä.

Palvelemme
Ruoholahden
kauppakeskuksen
ulkotorilla
aamusta iltaan.
Tervetuloa!

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

AUKIOLOAJAT
ma-pe 8–20
la 10–18
su suljettu
Itämerenkatu 21 puh 09 685 9410
www.ruoholahdenapteekki.fi

www.ruoholahdenpysakointi.fi
4

Avaamme huhtikuussa verkkoapteekin.
Katso lisää osoitteesta www.ruoholahdenapteekki.fi
Ruoholahden_apteekki_140x90_painoon_Ruoholahden_Sanomat_.indd 2
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Laitettiin lappu luukulle koko kevääksi. Onhan
tämä valtava muutos. Teatteri perustuu siihen, että
ihmiset kohtaavat toisensa elävässä tilanteessa.
Syksyä varten tuotannollinen valmistelu
jatkuu kyllä. Harmittaa kuin pientä
oravaa. Toivotaan, että syksyllä toiminta
jatkuu suhteellisen normaalisti. Toisaalta
ymmärtää, että on pakko tehdä näin.
Tämä ei ole kenenkään vika.”
Jussi Sorjanen

taiteellinen johtaja, Viirus-teatteri

Hallitus valmistelee Uudenmaan sulkemista muusta maasta. Varmennettuja koronavirustartuntoja noin 800, joista valtaosa Uudellamaalla.

Lapinlahden hotelli- ja museohanke
ihmetyttää nykyisiä toimijoita
Kiinteistösijoitusyhtiö haluaa rakentaa
alueelle hotellin, joka toimisi samalla
melumuurina Länsiväylän liikenteelle.

NYT CAFE
KAP HORNISSA
RAUNO HIETANEN

TAKE AWAY ja
KOTITOIMITUKSILLA

Rauno Hietanen

Ruokaa ja muita tuotteitamme
voi tilata ma-pe klo 10.00 - 18.00
ja la-su 11.30 - 17.00
Viikon lounaslista osoitteessa
www.wajadee.ﬁ.

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

U

udet suunnitelmat Lapinlahden sairaala-alueelle ihmetyttävät alueen
nykysiä toimijoita.
”Puistosta lohkaistaan lähes neljäsosa, ja eteläisen puolen vapaa,
rakentamaton vaeltelualue jää luksushotellin alle”, kritisoi Katja Liuksiala, Pro Lapinlahti
mielenterveysseuran puheenjohtaja.
Helsingin kaupunki kertoi maaliskuussa, että
Lapinlahden sairaalarakennusten ideakilpailun
voittajaksi on valittu Lapinlahden kevät -ehdotus.
Sen takana on kiinteistösijoitusyhtiö Nrep.
Nrep haluaa alueelle hotellin, joka toimisi
myös melumuurina Länsiväylän liikenteelle. Vanhaan sairaalarakennukseen tulisi hostelli ja Tove
Jansson -museo sekä sisäpihalle ravintolapalveluja.
Koko ideakilpailu sai loppumetreillä erikoisen käänteen. Lapinlahden kevät oli ainoa kaupungin seulan läpi päässeistä ehdotuksista, joka
lopulta osallistui ideakilpailuun.
Toinen hanke oli Y-säätiön vetämä hanke, jo-

MATTI
OITTILAN
PODCAST

Aitoa thai-ruokaa sekä
suomalaista kotiruokaa.

Lapinlahden alueen toimijoiden mielestä suunnitellut hotellihankkeet
rikkovat alueen kaupunkilaisten avoimena tilana.

ka oli laadittu Lapinlahden toimijoiden tuella.
Y-säätiö kuitenkin veti ehdotuksensa pois viime
hetkellä taloudelliseen riskiin vedoten.
Ehdotuksessa Liuksialaa ihmetyttää myös,
miksi mielenterveyden hoidon historiasta ja
Aleksis Kivestä kertova museo korvattaisiin ”To-

ve Janssonilla ja sinänsä suloisten muumien takana olevalla liiketoiminnalla”.
Voittajaehdotuksen jatkosta päättää kaupunkiympäristölautakunta, jonne asia etenee keväällä.
Tämän jälkeen kaupunki valmistelee asemakaavamuutoksen voittajaehdotuksen pohjalta.

+ Spotify
+ iTunes
+ alyvapaa.fi

TILAUKSET
040 687 4330

Ma - pe 10.30 - 18.00
La - su 12.00 - 17.00

Kap Hornin katu 3
www.wajadee.ﬁ
040 687 4330

– Otollisia ääniä
malttavaiselle kuulijalle –

Huhtikuu 2020

Jatkamme toimintaamme

RUOHOLAHDEN SANOMAT

5

6

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Huhtikuu 2020

keskiviikko 25. maaliskuuta

perjantai 27. maaliskuuta

Fiilikset ovat epätodelliset. Otamme tilanteen
vakavasti ja varaudumme, että yritystoiminta
joudutaan pysäyttämään epämääräiseksi
ajaksi. Toivomme, että yritys kestää sen ja että
yrityksien toimintaa helpotettaisiin,
jopa joissain tapauksissa
pelastettaisiin muun muassa
vuokrienalennuksilla. Iso merkitys
on tietysti alueen ihmisillä, jotta
palvelut alueella voisivat selvitä ja
pysyä alueella.”

Nyt aistii yrittäjäkavereiden
stressin, miten he kykenevät
maksamaan laskuja, kun kaikkia
on kehotettu pysymään
kotona. Näkymä on
yleisesti se, että tulee
1990-luvun alkua
muistuttava taantuma.”
Kimmo Rosti

tatuointiyrittäjä, asukas Ruoholahdesta

Sari Oja

Korona on vaatinut seitsemän kuolonuhria Suomessa.
Uudenmaan maakunan rajat menevät kiinni keski
yöllä muulta paitsi välttämättömältä liikenteeltä.

yrittäjä, Coddler & Toddler Jätkäsaari
Hallitus kertoo, että Uusimaa aiotaan eristää kolmeksi
viikoksi muusta maasta, vain välttämätön liikenne
sallitaan maakuntarajan yli.

Jätkäsaarelainen parisk
yhdisti parturin ja olutba

Jätkäsaari
kasvaa.
Kasva sinäkin.

Suomen alkoholilainsäädäntö
muuttui viime vuonna sen verran,
että Ojalat toteuttivat haaveensa
ja avasivat parturibaarin.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

O
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Varaa
ilmoitus
tilaa!

luelle vai parturiin? Molempiin,
neuvoisivat jätkäsaarelaiset Marianna ja Aku Ojala.
Pariskunta oli nähnyt lomillaan
Euroopassa ja Yhdysvalloissa baarin
ja parturin yhdistelmiä. He halusivat perustaa
samanlaisen konseptin Suomeenkin.
Perustamista yritettiin jo viitisen vuotta sitten, mutta silloin lupaviranomaiset kertoivat, että ei ole toivoakaan, että hakemus menisi läpi.
Mutta vuonna 2018 voimaan tullut alkoholilaki mahdollisti anniskeluluvan hakemisen paljon aiempaa laajemmin.
Ojalat hakivat lupaa, ja lupa heltisi. Valviran
mukaan yritys oli kolmas luvat saanut parturibaari koko Suomessa.
Ojalat avasivat Barbers and Beer Companyn
helmikuussa Länsisatamankadulle. Parturituo
lien lisäksi liikkeessä on baaritiski ja pari pöytää
juomien nauttimista varten.
”Olen aina halunnut oman baarin ja Marianna oman parturin. Näin me saimme yhdistettyä
meidän yhteiset intohimomme”, kertoo baarista
vastaava Aku.
Liiketaloudellisesti baarin ja parturin yhdistelmä on näppärä: kulut ovat maltilliset verrattuna siihen, jos pariskunta olisi toteuttanut haaveensa kahdessa erillisessä liikkeessä.
Parturibaari on saanut pariskunnan mukaan
hyvän vastaanoton.

JÄTKÄSAAREN SANOMAT

Aku Ja Marianna Ojala avasivat helmikuussa parturibaarin Jätk

”Melkein kaikki sanovat, että miksi tällaista
ei ole tehty aikaisemmin”, Aku Ojala sanoo.
Marianna Ojala hoitaa miesten parturointityöt. Parturi on nimenomaan suunnattu miehille.
”Olutta saa tulla tottakai tulla juomaan naiset, vaimot ja tyttöystävät”, Marianna sanoo.
Baarin puusisustus on pariskunnan itse
suunnittelema ja toteuttama. Puut on tuotu eteläpohjanmaalta Kurikasta.
”Kaikki on omista metsistä tuotu, pala Etelä-

Huhtikuu 2020

lauantai 28. maaliskuuta

maanantai 30. maaliskuuta

Meidän työpaikallamme etätyö
on nyt vahvasti suosituksissa
ja sitä myös tehdään. Onneksi
erilaiset yhteydet pelaavat ja
esimerkiksi iltapäivisin
meillä on pidetty
virtuaalikahveja
työkavereiden kanssa
sosiaalisten suhteiden
ylläpitämiseksi.”

Ei ole tiedossa, että yhtään
työmaata olisi pysähtynyt,
materiaalitoimituksiin saattaa
tulla viivästyksiä. Paljon
rakennusmateriaaleja tulee
ulkomailta. Mistä eniten
olen murheellinen, ovat
kivijalkayritykset, että
miten ne täällä selviävät.”
Outi Säntti

Marianne palmu

Jätkäsaari-projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

analyysiyhtiö Inderes, Ruoholahti

Hallitus kertoo pidentävänsä koulujen sulkua
lisäkuukaudella eli 13. toukokuuta saakka.
Koronavirukseen kuolleita on 13.

Poliisi valvoo Uudenmaan maakuntarajoja käytännössä
kaikilla rajaseudun teillä. Koronaan kuollut Suomessa
yhdeksän.

kunta
aarin
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Laivapojankatu 3

Punkkibussi on liikkeellä!

I
KAIKK

Myös
pneumo kokkirokotus

ma 13.4. klo 16–18.30
ma 20.4. klo 14–16.30

AVOINNA
JOKA PÄIVÄ

S-Market Ruoholahti

kokoKORONATIEDOTE:
aikataulu:
LUE
saaristolaakarit.fi
istolaakar
www.saaristolaakarit.fi

PUNKKIBUSSISSA ASIOIMINEN EPIDEMIAN
AIKANA. Koronaepidemian aikana punkkibussirokotteet annetaan bussin vieressä ulkopuolella. Punkkibussilla asioivia pyydetään noudattamaan kahden metrin etäisyyttä muihin bussilla
asioiviin. Punkkibussille ei oteta rokotettavaksi edes lievästi flunssaisia asiakkaita. Säänmukainen vaatetus kannattaa varata käyntiä varten.
Asiakkaille on tarjolla käsidesiä ennen ja jälkeen
rokotuksen.

käsaareen.
RIIPAISEVAN PAIKALLINEN

Pohjanmaata tänne”, sanoo Kurikasta Helsinkiin
muuttanut Marianna.
Barbers and Beer Companylla on myös kolme
omaa olutta yhteystyössä Stadin Panimon kanssa.
Koronarajoitusten aikana parturibaari aikoo
tarjota ainakin parturipalveluja.
”Menemme parturialan määräysten mukaan,
mutta emme osaa varmaksi sanoa, miten tämä
käytännössä menee. Seuraamme tilannetta päivä kerrallaan”, Marianna Ojala sanoo.
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Suosittu Sushi KO-JU!

• Tuore, laadukas, maistuva
• Parhaat, aidot raakaaineet Japanista

Sushit palvelusta

22

95
kg

Sara La Fountainin
reseptein valmistetut
gourmet–klassikot
valmiiksi juuri
sinulle tehtynä!

3

49
kpl

(13,96/kg)

l Kanava-palstan ilmoitusten hinta on
2,30 euroa palstamillimetriltä (sis. alv).
Kanava-ilmoituksen maksimikorkeus
on 90 mm. Vuosis opimuksista alennus.
Kysy: ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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maanantai 30. maaliskuuta

torstai 2. huhtikuuta

Kirjaston asiakkaita on ikävä,
mutta toisaalta on helpottunut
olo, koska ei tarvitse enää
pelätä viruksen leviämistä pienessä
kirjastotilassa.
Odottelen tällä
viikolla tietoa siitä,
miten osallistun
Helsinki-avun
toimintaan.”

Kotiinkuljetusten määrä on noussut
reippaasti. Erityisesti saman päivän
kotiinkuljetukset, joita tarjoamme pkseudulla, ovat nousseet reilusti. Muutamia
erikoisempia tuotteita,
joiden myynnit ovat
kasvaneet valtavasti viime
viikkojen aikana, ovat mm.
digitaalipianot, soutulaitteet
sekä pyöräilytuotteista
harjoitusvastukset.”

Riikka Penttilä

Jätkäsaaren kirjasto

Seppo Niemelä

Kaupunki perusti Helsinki-avun, josta soitetaan yli
80-vuotiaille helsinkiläisille ja tiedustellaan avun
tarvetta.

Koronaan kuolleita koko maailmassa yli
50 000. Suomessa 19 kuollutta.

markkinointi- ja viestintäjohtaja, Verkkokauppa.com

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark
la

JÄTKÄSAAREN PARASTA PALVELUA MEIDÄN YHTEISESTÄ LÄHIKAUPASTA!

su

7-23
7-23
9-23

MAHTAVIA UUTISIA!

Aloitamme ruoan kotiinkuljetukset maanantaina 6.4. Jätkäsaaren alueella postinumeroilla: 00220 ja 00180.
Pyrimme toimittamaan Kotiinkuljetukset jopa samana päivänä, mutta viimeistään heti seuraavana toimituspäivänä.
Toimituspäivät ovat ma, ke ja pe klo 10-18. Toimitusajankohta varmistetaan aina soittamalla asiakkaalle.

Å

Suosittelemme ensisijaisesti tilauksien jättämistä sähköpostilla jatkasaari@k-market.com.
Puhelintilaukset ma, ke ja pe klo 10-12 on tarkoitettu ensisijaisesti riskiryhmäläisille,
joilla ei ole sähköpostia / älypuhelinta,
040 051 6961
Toivomme, että tästä on apua näinä haastavina aikoina
Näin tilaat helposti!

Å

1. Tilaus:
24/7 jatkasaari@k-market.com
Ma, ke ja pe klo 10-12
040 051 6961
• nimi
• osoite
• puhelin numero
• toivomasi toimitusaika
• plussakortin numero
• mahdollisimman tarkka ostoslista

Vinkkinä!

Voitte tehdä ostoslistan myös
K-ruoka-sovelluksella tai verkossa
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/
k-market-jatkasaari
ja jakaa sen sähköpostiimme, muista
lisätä myös tässä tapauksessa kaikki
toimitukseen liittyvät lisätiedot
(Nimi, osoite, puhelin numero,
Plussakortin nro jne)

2. Varmistamme toimitusajan soittamalla.
3. Maksa ostokset kortilla
Keräys ja kotiinkuljetus (Jätkäsaareen) 9,95€

t. LähiKauppiaanne
Ville ja Pia henkilökuntineen

Maksuvälineenä käy ainoastaan pankki/luottokortti.
K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki
ville.hamalainen@k-market.com
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puh. 020 734 5640

Meillä myös
Pakettiautomaatti

JÄTKÄSAAREN SANOMAT

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Huhtikuu 2020
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sinun vuorosi

Rehtorin arjessa on muuttunut
kaikki. Henkilökunta on
tehnyt valtavasti työtä
opetuksen ja lasten oppimisen
mahdollistamiseksi. Opettajat
ja avustajat
ovat ottaneet
melkoisen hikiloikan
(vrt. digiloikan)
etäopetuksen
käynnistämiseksi.”

Sisulla
tästä

Jouni-Jukka Annala

rehtori, Ruoholahden ala-asteen koulu
Hallitus sulkee koko maan ravintolat toukokuun loppuun asti. Ulosmyynti on sallittua.

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

NUORISOTALO
KORALLI

”Tulin Helsinkiin, kun
sitä monesti kysyttiin”

Messitytönkatu 4
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: Ruoholahden nuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Sarjassa tutustutaan alueella pitkään toimineisiin ja täällä juuri aloittaneisiin
yrittäjiin. Mona Leino on tulokasyrittäjä täällä, mutta konkari Turussa.

Ovet ovat kiinni, mutta
ohjaajat tavoitettavissa
NUORISOTALOJEN SULJETTUA ovensa hallituksen linjausten mukaisesti keskiviikosta
18. maaliskuuta alkaen nuoriso-ohjaajat ovatkin siirtyneet tekemään tärkeää työtään sosiaaliseen mediaan, ja ulos alueille, joissa nuoret
liikkuvat.
Vaikka ohjaajat eivät ole fyysisesti nuorisotalolla, toivomme silti, että meihin otetaan yhteyttä ihan vaikka vain kuulumisten merkeissä.
Olemme linjoilla työaikamme puitteissa pääasiassa ilta-aikaan maanantaista perjantaihin.
Ovien sulkeminen tarkoittaa myös sitä, että kaikki nuorisotalon tilavaraukset ovat peruttu 13.5. asti.
NUORISOTALON HENKILÖKUNNAN tavoittaa
seuraavista kanavista:
Maria: p. 040-5874022
Facebook: Maria Nuorisopalvelut sekä Instagram: mariaruoholahdesta
Tuomas: p. 040-5775408
Facebook: Tuomas Nuorten Palvelut Ruoholahti ja Instagram: pelipoika85
Niko: p. 040-4802066
Facebook: Niko Nuorisopalvelut Ruoholahti
Tepa: p. 041-5121759 ja terttu.ylonen@hel.fi
(tilakyselyt Tepan kautta)
Eteläisen nuorisotyöyksikön toiminnanjohta-

Huhtikuu 2020

TULOKAS: Mona Leino

ja Leena Jonkari p. 050-5591778 ja leena.jonkari@hel.fi
Meidät löytää myös seuraavista tahoista:
TikTok: Ruohiksen nuta
Instagram: ruoholahden_nuorisotalo
Discord: #RuohisDiscord
Facebook: Ruohiksen nuta
JOS MIELTÄ ASKARRUTTAA mikä tahansa
asia, ja haluat jutella niistä anonyymisti, löytyy netistä sekaisin-chat, jossa pääsee juttelemaan juuri sinua varten olevan aikuisen kanssa.
HUOLTAJILLE AVUKSI: Lastensuojelun Keskusliitto on tehnyt oppaan huoltajille kotiopetukseen ja koronakaranteeniin liittyen. Se sisältää vinkkejä ja neuvoja, mistä kaikki voivat
hyötyä.
Kriisitilanteessakin lapselle on tärkeää, että säännöllinen päivärytmi, tutut rutiinit ja
mielekäs tekeminen ovat tasapainossa.
Oppaan löydät osoitteesta www.lskl.fi/blogi/
huoltajan-selviytymisopas-koronaviruskaranteeniin-ja-kotiopetukseen/
Vaikka mediasta tulvii ikäviä asioita sekä
uutisia, me uskomme kaiken kääntyvän vielä
parhain päin. Ilolla kohti kevättä!
Henkilökunnan puolesta Tepa

MONA LEINO TUTKI yritysten kannattavuus
tekijöitä 1990-luvun lopulla johtamisopintojen
sa lopputyönä. Hänen itsensäkin yllätykseksi
ykköstekijäksi yrityksen kannattavuudessa nousi
työntekijän hyvinvointi ja jaksaminen.
Tutkimustuloksensa innoittamana turkulainen
Leino kiinnostui hyvinvointialasta. Rautaruukin
palveluksessa pitkään ollut Leino siirtyikin pian
terveysalan yrittäjäksi.
Terveys- ja hyvinvointivalmentaja Leino avasi
tiiminsä kanssa Oloni-klinikan maaliskuussa Ruo
holahden metrokortteliin Selkämerenkatu 1:een.
Hän on ollut terveysalan yrittäjä vuodesta
2000 kotikaupungissaan Turussa.
”Vuosien varrella meiltä on kysytty monta
kertaa, että miksi emme ole Helsingissäkin. Viime
keväänä tuli sellainen tunne, että nyt jos koskaan.”
Olonin tiimiin kuuluu muun muassa suolisto
asiantuntijoita, lääkäreitä, ravintovalmentajia ja
fysioterapeutteja. Klinikka hoitaa ja ennaltaeh
käisee sairauksia, ylipainoa sekä työ- ja toiminta
kyvyn ongelmia niin lääketieteen kuin ravitsemuk
sen ja liikuntalääketieteen keinoin.
”Me olemme asiantuntijoita haasteellisissa
suolisto-ongelmissa”, Leino sanoo.
Leinon mukaan Suomessa on runsaasti suolisto
sairauksia: ”On Krohnin tautia, verta vuotavia suo
lia, paksusuolen ja suoliston kroonisia tulehduksia.”

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Mona Leino tiimeineen avasi Oloniklinikan Ruoholahden metrokortteliin.
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Klassinen musiikki kutsuu!

Jätkäsaari-päivässä
järjestettiin myös
kiertoajeluja bussilla
Jätkäsaareen.”

Nyt on aika suunnata katse jo tulevaan syyskauteen, tutustua
Helsingin Konservatorion monipuoliseen opetus- ja soitinvalikoimaan
ja löytää klassisen musiikin harrastamisen ilo.
Musiikkileikkikouluun ilmoittaudutaan konservatorion verkkosivujen kautta 4.–10.5.2020.
Huhtikuun 2005 kannessa oli kutsu saapua
Jätkäsaari-päivään kauppakeskuksen ulkotorille.

Juhlia torilla ja
kauppakeskuksella

Musiikin taiteen perusopetukseen (musiikkiopisto) sekä valmentavaan soitonopetukseen ja
Nuorten laulukouluun ilmoittaudutaan konservatorion verkkosivujen kautta 18.–22.5.2020.

Tiedotamme koronavirusepidemian
vuoksi aiemmasta poikkeavista oppilasvalintamenettelyistämme verkkosivuillamme
huhtikuun alkupuolella.
Lue lisää:
konservatorio.fi/musiikkiopistoon

Viisitoista vuotta vanhassa numerossa asukkaita kutsuttiin kesäisiin
rientoihin. Lehdessä käsitellään myös Helsingin kansainvälisen
koulun liikennejärjestelyjä ja Salmisaaren asemakaavaa.
HUHTIKUUSSA 2005 asukkaita kutsuttiin viettämään Jätkäsaari-päivää kauppakeskukselle.
Ohjelmassa oli poliitikkojen puheita, Nalle-orkesteri, Kanavan Näyttämön esitys, Old Dixie
Cats -orkesteri ja arvonta.
Jätkäsaari-päivässä järjestettiin kiertoajelujakin bussilla Jätkäsaareen.
Lukijoita kutsuttiin myös Ruoholahden Kalaaseihin. Ne järjestettiin tuona vuonna kymmenennen kerran. Kalaasit olivat koko
perheen tapahtuma Ruoholahden torilla. Ohjelmaa oli arpapaisista, kalastuskilpailuista erilaisiin peleihin.
Vuoden 2005 tapahtumaan luvattiin myös
vetokoiria perheen pienimpien kyyditsemiseen, sekä Tullin huumekoiran vierailu.
Tapahtuman juontajana oli radioäänenäkin tunnettu Esko Riihelä. Kalaasien järjestäjänä oli Ruoholahden, Kampin ja Hietalahden
Lions-klubit.
Kalaasien tuotto meni Tullin huumekoirien
koulutukseen, ja lisäksi tapahtumassa kerättiin
rahaa srilankalaisten kummilasten ja tsunamin
orvoiksi jättämien intialaislasten hyväksi.
KANSAINVÄLISEN KOULUN liikennejärjestelyt
ovat muuttumassa, kertoo sisäsivuilla oleva pa-

ripalstinen juttu. Artikkeli on kirjattu kaupungin liikennesuunnittelija Kaisa Lahden nimiin.
”Puutteellisista järjestelyistä aiheutuu vaaratilanteita koulun alkamis- ja päättymisaikoina sekä koulun omille oppilaille että muille kadulla kulkijoille”, kertoo Lahti.
”Muutosten seurauksena koulutaksit pysähtyvät ja odottavat lapsia Messitytönkadulla
koulun kohdalla ja muu saattoliikenne tapahtuu Selkämerenkadulta”, juttu jatkuu.
SALMISAAREN ASEMAKAAVA on myös valmistumassa, kerrotaan kartalla varustetussa jutussa.
”Alustavat tonttivaraukset alueelle on tehnyt
Nokia Oyj, Technopolis Oyj, Ahlström Capital
Oy sekä SAP Finland Oy. Ranta-alueesta kehitetään urbaani julkinen tila rantakatuineen, -kahviloineen ja venesatamineen”, juttu kertoo.
Urbaani julkinen tila ei vuonna 2020 tarkasteltuna ole toteutunut yllä olevan kuvailun
mukaan. Venesatama on, mutta rantakahvilaa
ei ole näkynyt.
Pohdittuaan hetken asiaa, lehtemme toimitus päätti, että termin ”urbaani julkinen tila” voi
korvata yhdellä sanalla: käyskentelyalue.
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

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

Kriisi herättää auttamaan
VIIME VIIKKOJEN POIKKEUSAJAN keskellä
on ollut hienoa huomata, miten uudessa tilanteessa on syntynyt uutta intoa auttamiseen. Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa on syntynyt apurinkejä taloyhtiöihin ja naapurustoihin.
Paikallisia yrittäjiä on tuettu. Myös seurakunnan vapaaehtoistehtäviin on tullut mukaan
uusia tekijöitä.
Helsingin kaupungin ja seurakuntien yhteinen Helsinki-apu käynnistettiin auttamaan
ikäihmisiä. Ruoka-avun keskuksina toimivat

seurakuntien tilat.
Tämä kaikki kertoo siitä, että näiden vaikeiden aikojen keskelläkään kaikki ei ole huonosti. Aina on toivoa.
Kriisi on monelle raskas, mutta se on myös
mahdollisuus löytää uutta yhteyttä ihmisten välillä. Pidetään toisistamme huolta! Jokainen on
tärkeä, ja yhdessä olemme enemmän.
Hannu Varkki
kappalainen

Seurakunta tukee, pyydä rohkeasti apua

Laivapojankatu 8, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Pidetään
leikit pienissä
porukoissa

kipuistojen leikkitoiminnan kerhot sekä koululaisten iltapäivätoiminta lähiopetuksessa oleville
koululaisille on edelleen toiminnassa.
Kannattaa seurata leikkipuistojen viestintää
www.hel.fi-sivustolla ja Facebookissa, siellä on
ajankohtaisinta tietoa leikkipuistojen toiminnasta.

LEIKKIPUISTOJEN TOIMINTAA rajoitettiin
18.maaliskuuta alkaen toistaiseksi. Sisätilat ovat
suljettuina ja ulkotoiminnassa on käytettävissä
kiinteät leikkivälineet.
Aurinkoisina päivinä leikkipuistoon on tullut paljon reippaita leikkijöitä. Muistetaanhan
turvavälit ja ulkoillaan mieluummin omilla kotipihoilla tai pienillä porukoilla puistoissa. Leik-

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020–2021 on
käynnissä 24. huhtikuuta asti. Tällä kertaa ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti, lisätietoja
www.hel.fi/iltapaivatoiminta
Pidetään huolta toisistamme ja pysytään terveinä!
Leikkipuisto Ruoholahden väki
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@helsinginkonservatorio

Helsinki-avun puhelinpäivystys
09 310 10020, ma-pe klo 9–16,
yli 70-vuotiaille. Helsingin kau
pungin ja seurakuntien työntekijät
ottavat vastaan avunpyyntöjä
mm. henkisestä ja hengellisestä
tuesta sekä ruoka-avun viemises
tä kotioven taakse.

Auta apua tarvitsevia
Tule jakamaan ruoka-apua
Helsinki-avun keskustan jakelupis
teen Annankulman kautta:
eija.hoikkala@evl.fi
tiina.silvo@evl.fi
ruut.vasenius@evl.fi

book.com/helsingintuomiokirkko
seurakunta

Tuomiokirkkoseurakunnan päivystävä puhelin 09 2340 6102,
joka päivä klo 9-21
Kirkon palveleva puhelin 0400
22 11 80, joka päivä klo 18-24

Koe hengellisyyttä verkossa
Julkaisemme säännöllisesti medi
tatiivisia rukoushetkiä, julkaisuja
perheille, hartauksia ja hiljenty
misharjoituksia: facebook.com/
hyvantoivonkappeli

Muusta kirkon keskusteluavusta
saat tietoa osoitteessa kirkonkeskusteluapua.fi/

Livestriimattu jumalanpalvelus
joka sunnuntai klo 10 Helsingin
tuomiokirkosta: katso linkki face

Kappalainen Hannu Varkki
050 5121 820
Diakoni Mika Leppäaho
050 3801 136
Perhetyöntekijä Milla Kiiski
050 5605 592
Lastenohjaaja Janette Lintula
050 4774 471
Yhteisömuusikko Elsa Sihvola
050 5980 823

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Kappelin työtekijät kuulolla
Olemme valmiita kuuntelemaan
ja auttamaan. Rukoilemme
kaupunginosamme ja sen ihmisten
puolesta.
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ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Koronaviruksen vaikutukset Kaapelitehtaan toimintaan
Suomessa vallitsevat koronavirusepidemian vuoksi nyt
poikkeusolot, ja toimimme
Kiinteistö Oy Kaapelitalossa ja
Kaapelitehtaalla viranomaisten
linjausten mukaisesti.
Tapahtumatilojemme tapahtumat on
toistaiseksi peruutettu, harrastetoimi
jamme ovat ajaneet toimintaansa
alas, ja Kaapelitehtaan ravintola ja

museot ovat sulkeneet ovensa.
Kaapelitehdas pysyy kuitenkin auki
toimisto ja työhuonetilojen osalta. Osa
vuokralaisten gallerioista on edelleen
avoinna kävijöille. Myös Tanssin talon
rakennustyömaan työt jatkuvat toistai
seksi normaalisti.
Monien muiden organisaatioiden ta
paan myös Kaapelitoimiston henkilö
kunta on siirtynyt pääosin etätöihin.
Toimistolla pyritään pitämään minimi

Tanssiteatteri Hurjaruuthin
kevään kuulumisia

UUPI TIRRONEN

Poika ja varis
Koronapandemia vaikuttaa tietenkin myös
Tanssiteatteri Hurjaruuthin toimintaan. Ke
vään ensiiltateos Poika ja varis ehdit
tiin harjoitella valmiiksi ja esittää neljälle eri
koeyleisölle, mutta ensiilta ja näytöskausi
siirtyvät nyt syksylle. Tanssia ja kuvataidet
ta raikkaasti yhdistävä liikkeellinen teos Poi
ka ja varis saa ensiiltansa näillä näkymin
syyskuussa. Hurjaruuth tiedottaa uusista
esityspäivämääristä mahdollisimman pian.
Joona Halosen ohjaama Poika ja va
ris esitys on saanut kipinänsä Akseli Gallen-Kallelan rakastetusta maalauksesta. Ko
kemuksellisessa esityksessä myös lapset
pääsevät taiteilijan rooliin. Poika ja varis on
uudenlainen avaus Hurjaruuthin Pölyt pois
klassikoista! sarjassa, jossa on aiemmin
nähty nykyversioita klassikkosaduista Puna
hilkasta Pinokkioon.
Poika ja varis kutsuu tutkimaan yhtä tai
demaalari Akseli GallenKallelan varhais
kauden merkkiteoksista uusin silmin. Tans
siteatteri Hurjaruuthin Poika ja varis on
visuaalisesti kaunis ja liikkeellisesti hurmaa
va ehdotus GallenKallelan realistisen maa
lauksen pohjalta ja jättää tilaa lasten ja
nuorten omille tulkinnoille. Esitystä suositel
laan kaikille yli 3vuotiaille.

Talvisirkus väistötiloihin Suvilahteen

Viime syksyn Talvisirkus BAU keräsi yli
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miehitys lähikontaktien minimoimiseksi,
mutta muu henkilökuntamme palvelee
asiakkaitamme puhelimitse ja sähkö
postitse.
Seuraamme aktiivisesti viranomais
ten tiedotusta. Voit seurata meitä www.
kaapelitehdas.fi -sivustollamme sekä
sosiaalisen median kanavissamme Fa
cebookissa @kaapelitehdas & Suvilah
ti, Instagramissa @kaapelitehdas sekä
Twitterissä @kaapeli.

Lisäksi kannattaa seurata Kaa
pelitehtaalla toimivien vuokralais
ten omia verkkosivuja ja sosiaalisen
median kanavia.
Pysytään terveinä ja huolehdi
taan toisistamme! Tästäkin selvi
tään.
- Kaapelitoimiston väki

Tero Saarinen Company
Kaapelitehtaalle

KAI KUUSISTO

Tero Saarinen Companyn ja Helsingin Barokkiorkesterin Third Practice.
33 000 katsojaa – lämmin kiitos kaikille kävi
jöille! Samalla Talvisirkus BAU oli viimeinen
Talvisirkus Kaapelitehtaan Pannuhallissa, tu
levaisuudessa Talvisirkus nähdään Tanssin
talon uudisrakennuksessa. Yhteensä vuosien
varrella Talvisirkusesityksiä Pannuhallissa
on ehtinyt nähdä yli puoli miljoonaa ihmistä,
se on huikea määrä. Tanssin talon rakennus
hankkeen ajaksi
Talvisirkus siirtyy kahdeksi vuodeksi väis
tötiloihin Suvilahden Kattilahalliin. Seuraa
va Talvisirkus saa ensiiltansa Kattilahallissa
marraskuussa 2020.

Psssst.

Nyt kun kevään esitykset on koronapande
mian vuoksi peruttu, tässä vinkki kulttuurin
nälkäisille:
Tanssiteatteri Hurjaruuthin YouTubeka
navalla on yli 70 videota vuosien varrelta!
Kanavalla voi tunnelmoida Talvisirkusten ja
muiden esitysten trailereita ja making of vi
deoita.
Kanavalta löytyy myös seitsemän tuotan
tokautta Hurjaruutulähetystä, jossa kerro
taan Talvisirkuksen kulissien takaisesta elä
mästä.
Hurjaruuthin YouTubekanava löytyy osoit
teesta: www.youtube.com/user/hurjaruuth

Suomalaisen nykytanssin lippulaiva Tero Saarinen Company on
muuttanut uusiin toimitiloihin
Kaapelitehtaan E-rappuun.
Vastavalmistuneen 200neliöisen TSC Stu
dion myötä ryhmä monipuolistaa toimin
taansa. Se tarjoaa mm. residenssejä, joiden
tavoitteena on toimia alustana monitaiteel
lisille kokeiluille ja tukea erityisesti vapaan
tanssin kentän tekijöiden edellytyksiä tuot
taa teoksia suurille näyttämöille. Genele
cin mahdollistaman immersiiviäänentoiston
myötä TSC Studio toimii myös huipputason
äänitaiteen laboratoriona.
Uusilla toimitiloilla on iso vaikutus myös
kansainvälisellä huipulla toimivan ryhmän
omaan toimintaan.
 Taiteellisen työn näkökulmasta oleel
lisinta on, että ensimmäistä kertaa liki 25
vuotisen toimintamme aikana salimme on
kokoaikaisesti käytössämme ja se on riittä
vän iso suuremman kokoluokan teosten har
joittamiseen, TSC:n taiteellinen johtaja, ko
reografi Tero Saarinen kertoo.
Sopivaa tilaa etsittiin vuosia ja kokonai
suuden rahoittaminen on ollut merkittävä
ponnistus.
 Toimitilahanke toteutui lukuisten julkis
ten ja yksityisten rahoittaja ja lahjoittajata
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hojen sekä kumppaneiden tuella. Sijoittumi
nen tanssin ja luovien alojen keskittymään
Kaapelitehtaalle oli synergioiden kannalta
paras ratkaisu, joka mahdollistaa toimintam
me kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen, ryh
män toiminnanjohtaja Iiris Autio summaa.
TSC Studio luo uusia mahdollisuuksia
mm. Tero Saarinen Companyn yleisötyöhön
sekä opetus ja mentorointitoimintaan. He
ti avajaisviikoilla maaliskuussa tilassa järjes
tettiin mm. ammattilaisten aamutunteja, ylei
sölle suunnattu tanssitunteja ja luento sekä
TSC Studion ensimmäisessä residenssissä
työskennelleen taiteilijaduo Broas & Nyber
gin animoidun videon ja tanssin rajapinnal
la liikkuvan teoksen Truths That Never We
re kantaesitys.
TSC myös vuokraa uutta tilaansa tun
tiperusteisesti tanssikouluille sekä vapaan
kentän harjoitus ja opetustoimintaan.
Lue lisää TSC:n toiminnasta:
terosaarinen.com
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Ystävä hyvä, ehkä

sinä
voit
auttaa
Koronakriisi kaivaa isoa kuoppaa Suomen talouteen.
Toisin kuin finanssikriisissä reilu vuosikymmen
sitten, tämä kriisi iskee suoraan yrittäjiin
ja nopeasti myös kotitalouksiin.
Yrittäjiä kutsutaan usein Suomen talouden
kivijalaksi. Suomessa on liki kolmesataatuhatta
yritystä. Ne tuottavat valtavan määrä verotuloja
yhteiskuntamme käyttöön. Me kaikki hyödymme näistä
tuloista. Yrityksistä noin 93 prosenttia on alle
kymmenen hengen yrityksiä.
Missä sitten asutkin, käytä paikallisen
yrityksen palveluja, jos vain pystyt. Ehkä
voit ostaa lahjakortin joskus myöhemmin
käytettäväksi. Jos olet liiketilan vuokraaja,
ehkä voit periä parin seuraavan kuun vuokrat
joskus toiste. Vaikka ensi vuonna.

Toisista välittäminen ja yhdessä toimimisen
taito ovat keskeisiä ominaisuuksia, joiden
ansiosta ihmislaji on aikojen saatossa
menestynyt niin hyvin. Nyt jos koskaan on
hyvä hetki olla solidaarinen.

Rauno Hietanen
yrittäjä Jätkäsaaresta
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