
Kohti Onnellisten Arabiaa

Kyläjuhlat lähestyvät

Kirjasto -  ajatusten pesäpaikka ja kurjuuden kuningas

ARABIANRANTA
TOUKOLA &
VANHAKAUPUNKI 1/05

Tervetuloa kaikki alueen asukkaat keskustelemaan
Arabianrannan päivähoidosta  tiistaina 22.3. klo 18
Arabian peruskoululle, Arabianpolku 1.
MIKSI ARABIANRANNASSA EI OLE PÄIVÄKOTIA?

Arabianrannan päiväkoti evakkoon

Lehti_05_4_3.p65 7.3.2005, 15:131



2

A
R

A
B

IA
N

R
A

N
TA

-T
O

U
K

O
L

A
-V

A
N

H
A

K
A

U
P

U
N

K
I

Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys ry.

Sääntöjen mukaan yhdistys kehittää alueen asukkaiden yhteistoimintaa,
toimii alueen historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja
ympäristökokonaisuuksien suojelemiseksi, valvoo alueen asukkaiden
yhteisiä ja yleisiä asumiseen, asumiskustannuksiin, palveluihin, vapaa-
ajan toimintoihin ja liikennejärjestelyihin liittyviä etuja sekä edistää
asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan
toteutumista kaikki alueella esiintyvät asumismuodot huomioon ottaen.

HALLITUS 2005
Eliisa Isoniemi, puheenjohtaja
040 5446 321, eliisa.isoniemi@fimug.fi
Markku Tuurna, sihteeri
markku.tuurna@sci.fi
Riitta Sassi, taloudenhoitaja
Marianne Lehtimäki
Sirpa Puhakka
Tarja Kantola
Tarja Kela, lehti ja www-sivut
suotta@arabianranta.com

Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki
-lehti 01/05
ISSN 1875-0876

G-Print 2005

LIITY JÄSENEKSI ja pysy jäsenenä
maksamalla vuoden  jäsenmaksu.

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu.
Yhdistyksen jäsenmaksu on 7,00 /hlö.
Eläkeläiset ja opiskelijat 5,00 /hlö.
Yhteisöt 30,00.

VIITENUMERO 3696

HUOM! Vanhat jäsenet: jäsenmaksu tulee
maksaa joka vuosi, jos haluaa säilyttää jäsenyy-
den. Jäsenmaksut käytetään yhdistyksen
toimintaan - kuten esim. tämän lehden tekoon.

Maksu maksetaan Toukolan-Vanhankaupungin
yhdistyksen tilille 800012-70827323

Kannen kuva: Jukka Kolari

Tervetuloa Toukolan – Vanhankaupungin yhdistyksen
kevätkokoukseen tiistaina 22.3. klo 17.30 Arabian peruskoululle,
(Arabianpolku 1) esillä ovat sääntömääräiset asiat.
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PÄÄKIRJOITUS

KYLÄJUHLAT LÄHESTYVÄT!

Olen vanhoilla päivilläni aloittanut autokoulun. Omalta alueelta sellaista ei löytynyt, joten käyn
autokoulua Malmilla ja opettelen hermostuneena sen alueen tasa-arvoisia risteyksiä.
Alueellamme ei ole autokoulua, mutta eihän meillä ole oikein katujakaan. Hämeentie on ja
muutamia Toukolan pieniä katuja sekä yksi tie rantaan. Uskoisin, että opin joskus ajamaan
myös kotiin.

Alueemme on tälläinen omalaatuinen pitkä kaistale. Olemme suunnittelemassa nyt
järjestyksessä toisia alueen kyläjuhlia. Ensimmäiset kyläjuhlat olivat kaistaleen toisesssa
nurkassa - Kumtähden kentällä. Olemme miettimässä, mikä kohta tätä pitkulaista aluetta olisi
sopiva tämän vuoden kyläjuhlille?

Myös juhlien nimen kanssa olemme välillä olleet ihmeissämme, samoin kuin lehtemme
ja yhdistyksemme nimen kanssa. Lehden nimi on pitkä: Arabianrannan -Toukolan-
Vanhankaupungin lehti. Olemme eri yhteyksissä miettineet sekä lyhyempää nimeä lehdelle että
uutta nimeä kaupunginoasayhdistyksellemme.

Yhdistyksemme alue koostuu kolmesta alueesta. Virallisesti kuulumme Vanhankaupun-
gin peruspiiriin, johon kuuluvat Koskela, Kumpula, Käpylä,Toukola ja Vanhakaupunki.
Arabianranta on siis osa Toukolaa, mikä näkyykin rannan nimistössä.

Yhdistyksen uudeksi nimeksi on ehdotettu Ar-to-va tai pelkkä Arabia. Kaikkia
tyydyttävää uutta nimeä ei kuitenkaan ole vielä löytynyt. Arabia on lopultakin tehtaan nimi,
vaikka se yleisessä kielenkäytössä viittaa tähän alueeseen.

Ensimmäisten kyläjuhlien nimi oli Toukolan-Arabian kyläjuhla. Voimme jatkaa tällä
nimellä tai miettiä sitäkin uudestaan. Kyläjuhlien paikka ja ohjelma on vasta kehitteillä ja
kutsummekin kiinnostuneita mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan juhlia. Meille on tärkeää
koota yhteen ihmisiä koko tältä pitkältä kaistaleelta. Eli tervetuloa mukaan Arabianrannan-
Toukolan- Vanhankaupungin ihmiset kyläjuhlien toteututtamiseen ja suunnittelemiseen.

Voit ilmoittautua puheenjohtajalle 040 544 6321 tai eliisa.isoniemi@fimug.fi
Voit myös ilmoittautua mukaan kevätkokouksen yhteydessä tiistaina 22.3. klo 17.30 Arabian
peruskoululla. (Arabianpolku 1.)

Eliisa Isoniemi
Kuvat edellisiltä kyläjuhlilta 2003
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Kohti Onnellisten Arabiaa

Ajatus Onnellisten Arabiasta virisi joulun alla, kun
tätä lehteä julkaiseva kaupunginosayhdistys ja
Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys ko-
koontuivat hahmottelemaan yhteistyön mahdolli-
suuksia.

Yhdistykset päättivät suunnitella yhteiset
Internet-sivut Arabianrannan portaaliin, ja sivuston
nimeä mietittäessä Marianne Lehtimäki kaupun-
ginosayhdistyksestä poimi kirjahyllystään tans-
kalaisen Thorkild Hansenin teoksen Onnellinen
Arabia.

Kirjan nimeä hieman muunnellen saimme
oivallisen  monimerkityksellisen työnimen yhdis-
tysten yhteiselle www-projektille, jonka vaiheita
voi katsella osoitteessa www.helsinkivirtual-
village.fi. Sivusto on vielä niin kutsutusti “työn
alla”, mutta täydentyy kevään saapuessa kohisten.

Tositapahtumiin perustuva Hansenin teos kuvaa
pohjoismaisen tutkimusretkikunnan kaukomatkaa
eksoottiseen, onnelliseksi kuviteltuun Arabiaan
1760-luvulla. Matka on rankka, ja olot Arabiassa
osoittautuvat kuvitelmia huomattavasti kovem-
miksi.

Nyt, lähes 250 vuotta myöhemmin, olot koti-
konnuillamme täällä Helsingin Arabiassa ovat
toisenlaiset. Toukolan ja vanhan Arabian kylkeen
rannan puolelle on kehittymässä uusi asuin- ja
yritysalue, jonka modernia infrastruktuuria ihastel-
laan eri puolilla maailmaa. Äskettäin  yhdysval-
talainen korkeakoulu MIT nimesi Arabianrannan
uuden vuosisadan kaupungiksi.

Teknologia on kelpo renki, mutta tunnelman ja
ilmapiirin luomme me asukkaat itse.  Kaupungin-
osayhdistys ja Arabian peruskoulun vanhempain-
yhdistys tarjoavat niin vanhoille kuin uusille
asukkaille luontevan tavan tulla osaksi yhteisöä,

tutustua toisiin ja vaikuttaa koko Arabianrannan -
Toukolan - Vanhankaupungin alueen kehitykseen.

                        * * *
Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys on yhtä
nuori kuin alueemme perusopinahjo, syksyllä
2003 aloittanut Arabian  peruskoulu. Yhdistyk-
semme toiminnan tarkoituksena on tukea lasten
kasvua ja oppimista kehittämällä kodin ja koulun
yhteistoimintaa ja tuomalla koulussa työskente-
levien lasten ja aikuisten arkeen iloa, inspiraatiota
ja hyvää oloa. Tätä tavoitetta vanhempainyhdis-
tyksemme toteuttaa muun muassa organisoimalla
koulun jälkeiseen iltapäivään ajoittuvaa kerho-
toimintaa yhdessä koulun ja sen opettajien kanssa.
Viime syksynä kouluumme perustettiin oppilas-
kunta, jonka kansa vanhempainyhdistys pyrkii
tekemään yhteistyötä mahdollisimman paljon.

Lisäksi yhdistyksemme pyrkii tutustuttamaan
vanhempia toisiinsa ja luomaan verkostoja, joissa
vanhemmat ja Arabian alueen eri toimijat  -  asuk-
kaat, järjestöt, kaupungin viranomaiset ja palve-
lutuottajat, seurakunta ja yritykset -  pystyvät
yhdessä toimimaan lasten ja koko alueen
hyvinvoinnin hyväksi.

Aluetta kehittävä yhtiö Art and Design City
Helsinki Oy (ADC)  on yhdistyksellemme tärkeä
ja innostava yhteistyökumppani. Esimerkki koulun
ja ADC:n kanssa tehtävästä yhteistyöstä on askar-
telukerho, jossa kerholaiset osana kerhon toimin-
taa koristelevat ADC:n yrityslahjoille tarkoitettuja
rasioita. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki: kerholaiset
saavat käyttöönsä laadukkaita materiaaleja, ADC
persoonallisia, uniikkeja yrityslahjapakkauksia ja
vanhempainyhdistys varoja omaan toimintaansa.

Teksti: Sari Tiiro
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Myös Arabian alueella toimivat yritykset ovat
suhtautuneet yhdistyksemme hankkeisiin ilahdut-
tavan myönteisesti. Muun muassa Arabian kaup-
pakeskus pitää yhteistyötä paikallisen yhteisön
kanssa tärkeänä. Ensimmäisen kerran yhteistyötä
kokeiltiin joulun alla, kun vanhempainyhdistys sai
pitää myyjäiset kauppakeskuksen joulunavauksen
yhteydessä. Onnistunut debyytti on johtamassa
uusiin yhteistyöhankkeisiin.

                         * * *
Vanhempainyhdistykselle on luonnollisesti elin-
tärkeää kerätä varoja, joiden avulla se pystyy
kehittämään koulun ja kodin yhteistoimintaa ja
nostamaan esiin lasten roolia yhteisön aktiivisina
toimijoina. Mutta yhdistyksellämme on myös
annettavaa: meitä on muun muassa kuultu alueen
liikennejärjestelyjen suunnittelussa, olemme olleet
mukana suunnittelemassa Koskipäiviä ja olemme
mukana myös kaupunginosayhdistyksen ensi
kesänä järjestämän kyläjuhlan suunnittelussa.

Kaikella tällä haluan viestittää - erityisesti
alueen uusille asukkaille - että meillä on nyt
todellakin mahdollisuus vaikuttaa oman
yhteisömme ja elinpiirimme laatuun, turval-
lisuuteen ja viihtyvyyteen.

Asumme samaan aikaan sekä historial-
lisella että kehittyvällä alueella, johon koh-
distuu niin kansallista kuin kansainvälistä
mielenkiintoa. Kun valmiita, vakiintuneita
toiminnan rakenteita on vielä vähän, asuk-
kaiden yhteistyöideoilla ja kehittämisaloit-
teilla on hedelmällinen maaperä.

Sari Tiiro
Arabian peruskoulun vanhempainyhdistyksen
tiedotussihteeri
Suomen Vanhempainliiton edustajiston jäsen
sari.tiiro@optima.inet.fi, p. 0400 459 775

Tervetuloa rakentamaan Onnellisten Arabiaa!

Thorkild Hansenin kirjoittama Det lykkelige
Arabien ilmestyi Tanskassa 1962  ja Suomessa
seuraavana vuonna  Marja Niiniluodon
kääntämänä. Tositapahtumiin perustuva teos kuvaa
Tanskan kuninkaan Fredrik V:n asettaman
retkikunnan rankkaa ja osin traagistakin
tutkimusmatkaa Arabiaan. Retkikunta, jossa oli
mukana tanskalaisia, saksalaisia ja ruotsalaisia
oppineita, lähti purjehtimaan Kööpenhaminasta
vuonna 1761 ja pääsi Arabiaan pari vuotta
myöhemmin. Mukana oli suomalaissyntyinen,
pienenä poikana sodan jaloista Ruotsiin muuttanut
Peter Forsskål, joka teologian ja filosofian
opintojensa ohella oli opiskellut  kuuluisan
luonnontutkijan Linnén  opastuksessa kasvi- ja
eläintiedettä.

Det lykkelige Arabien edusti Tanskaa samassa
pohjoismaisessa kirjallisuuskilpailussa, jonka voitti
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla.

Onnellinen Arabia -kirjaa ei  Arabianrannan
kirjaston hyllyssä ole (ainakaan vielä:-)).
Kaupunginkirjaston tietokannasta teos kyllä löytyy,
ja tilaamalla sen saa mukavasti myös omaan
lähikirjastoomme.

Onnellinen Arabia
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Palveluja tarvitaan Arabianrannassa

Virallisen väestötiedon mukaan Arabianrannassa oli
asukkaita viime vuonna 1 262. Arabianrantaan
rakennetaan asuntoja noin 7 000 asukkaalle, ja
kaikkien asuntohankkeiden pitäisi olla rakenteilla
vuonna 2010 eli viiden vuoden päästä.
    Lapsiperheitä on ollut tähän asti ennakoitua
vähemmän, koska osa Arabianrannan asuntokoh-
teista, esimerkiksi hitas- ja vuokrakohteet, valmistu-
vat suunniteltua myöhemmin. Väestötietojen ja
talojen valmistumisaikataulun mukaan lapsiperhei-
den osuus kasvaa jo tämän vuoden aikana.
   Palvelut ovat jäämässä jälkeen Arabianrannan
kasvuvauhdista. Arabianrannassa käy kuten
monilla muillakin uusilla alueilla, että rakentaminen
ja palvelut eivät tule alueelle tasatahtisesti. Erityi-
sen suuria pettymyksiä ovat kokeneet Viikkiin
muuttaneet, jossa on jätetty rakentamatta useita
suunniteltuja palveluhankkeita muun muassa
sosiaali- ja terveyskeskus.
    Helsingissä pitäisi palvelujen ja rakentamisen
kulkea nykyistä paremmin samaan tahtiin. Arabian-
rannassa päivähoito ja koulu puhuttavat alueella
(päivähoidosta juttu toisaalla lehdessä). Koulutilat
ovat käymässä ahtaaksi, ja koulun laajentamishan-
ke on vireillä.
    Alueella on hieno kirjasto, mutta sinne tarvittai-
siin enemmän lainattavaa. Kirjastojen kesän
aukioloajat koko kaupungissa liian rajalliset. Kau-
pungin pitäisi lisätä kirjastomäärärahoja etenkin
uusien, kasvavien alueiden kirjastojen hankintoihin.
Hankintamäärärahoja nostettiin tänä vuonna, mutta
ei vielä tarpeeksi.
   Omaa terveysasemaa Arabianrannan alueelle ei
ole tulossa, vaikka moni etenkin vanhempi asukas
on kysellyt. Arabianrannassa väestöpohja ei riitä
oman terveysaseman perustamiseen. Kaupungin-
hallitus on linjannut, että terveysaseman alueella
pitäisi olla keskimäärin noin 20 000 asukasta.
Naapurikaupunginosassa Viikissä onkin käyty
viivytystaistelua siellä olevan pienen terveysase-
man puolesta.

Sirpa Puhakka

Mistä nimi Arabia?

Suomessa paikannimet Arabia ja Kaanaanmaa
esiintyvät ensimmäisen kerran 1750-luvun oikeu-
denkäyntipöytäkirjoissa, jotka liittyivät nykyiselle
Arabian alueelle perustetun tiilitehtaan maa-alueen
vuokraehdoista käytyihin kiistoihin.

-  Paikannimien taustalla lienee sama
kaukomaaromantiikka, jonka innoittamana
Hansenin kirjassaan kuvaama pohjoismainen
retkikunta läksi tutkimusmatkalle Arabiaan, sanoo
Museovirastossa työskentelevä Marianne Lehti-
mäki. Hän on myös Toukolan-Vanhankaupungin
yhdistyksen hallituksen jäsen.

Suomeen kaukokaipuuta ja eksotiikkaa
ihannoivat aatteet levisivät Suomenlinnan lin-
noituksen rakentamisen aikaan, kun Ruotsista tuli
meille nk. muotitietoista, maailmaa nähnyttä väkeä.
Helsingin kaupunki oli jo siihen mennessä siirretty
Vanhankaupungin alueelta pois, ja lahden kupee-
seen alkoi nousta tehtaita. Yksi tehdasalueen
läheisyyteen rakennettu huvila sai trendikkäästi
nimekseen Arabian huvila. Rörstrandin Suomeen
perustaman porsliinitehtaan johtaja osti huvilan
omaksi asunnokseen ja antoi saman tien
tehtaallekin nimeksi Arabia.

Lisätietoja Helsingin ja Arabian alueen
historiasta teoksessa: Narinkka. Helsinki 1550 -
1640.Helsingin kaupunginmuseo 1994.

P.S. Jos tunnet paikannimien ja Arabian alueen
historiaa, viesti lehtemme päätoimittajalle Eliisa
Isoniemelle eliisa.isoniemi@fimug.fi  tai soita  040-
544 6321. Julkaisemme mielellämme alueemme
historiaan liittyviä kommentteja ja kirjoituksia.

Sari Tiiro
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Tervetuloa Toukolan – Vanhankaupungin yhdistyksen
kevätkokoukseen tiistaina 22.3. klo 17.30

Arabian peruskoululle, (Arabianpolku 1)
esillä ovat sääntömääräiset asiat.

jonka jälkeen

Tervetuloa kaikki alueen asukkaat
keskustelemaan Arabianrannan

päivähoidosta
tiistaina 22.3. klo 18 Arabian peruskoululle, Arabianpolku 1

 

MIKSI ARABIANRANNASSA EI OLE
PÄIVÄKOTIA?

 
Lapsiluku kasvaa Arabianrannassa – hoitopaikat eivät. Minne Arabianrannan
lapset hoitoon? Millä aikataululla Arabianrantaan on tulossa päiväkoti?  Miten

päivähoito järjestetään lähitulevaisuudessa? Miten väliaikainen päivähoito
järjestetään?  Miten taataan  päivähoitopaikat alueelle muuttaville lapsille?

Miten päiväkodin puute vaikuttaa alueen kehitykseen?
 

Keskustelemassa päiväkoti Arabian johtaja Riitta Heikkinen ja Flooran
päiväkodin johtaja Kirsi Kilpeläinen sekä  päivähoidon suunnittelija Sirkka
Könkkölä ja  päivähoitoalueen päällikkö Sirpa Juuri. Paikalla ovat myös

mm. kaupunginvaltuutetut Sanna Hellström,
Tarja Kantola ja Sirpa Puhakka.

Tilaisuuden järjestää:  Toukolan – Vanhankaupungin yhdistys
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Sata vuotta sitten

Ponnistuksen voimistelujoukkue vuodelta 1888.

Vuonna 1903 voitti Ponnistuksen miesjoukkue
hopeastandaarin Viipurin voimistelujuhlilla.

Lähes 7000 katsojaa Kaisaniemessä näkee Ponnistuksen järjestämän
voimistelu- ja urheilujuhlan. Juhlien yhteydessä perustetaan Suomen
voimistelu- ja urheiluliitto.

Helsinkiin suunniteltiin suurta laulujuhlaa kesälle 1900. Ponnistus oli jo aiemmin tehnyt
matkan Hyvinkäällä vietetyille laulujuhlille. Siellä käynti lienee vaikuttanut Viktor Dammiin
voimakkaasti. Hänen mielessään oli herännyt ajatus saada yhtä aikaa laulujuhlien kanssa
järjestettyä koko maata käsittävät voimistelujuhlat. Seura hyväksyi tämän ajatuksen kun
siihen yhdistyi vielä ajatus yleisen suomenkielisen urheiluliiton perustamisesta.
     Juhlia varten varattiin 1.000 markkaa, joka tuolloin oli huomattava summa pienen seuran
varoista. Kiertopalkinnoiksi hankittiin kolme komeaa standaaria ja yleisurheilukilpailuja
varten hopeahaarikka. Todettakoon, että Ponnistuksen hankkimista standaareista kilpailtiin
SVUL:n standaarikilpailuissa aina vuoteen 1959 asti, jolloin standaarit lahjoitettiin Suomen
Urheilumuseolle.

Mahtava yleisömäärä

Juhlien onnistumista varten pyydettiin juhlien suojelijaksi ja
samalla Ponnistuksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi professori
Ivar Wilskman. Wilskman on yksi suomalaisen liikuntakulttuurin
ja urheilun merkittäviä rakentajia yhdessä Viktor Heikelin ja Viktror
Dammin kanssa.Voimistelujuhlat pidettiin Kaisaniemessä
kesäkuun 17.-18 päivin. Voimistelujuhlasta muodostui mahtavin
maassamme siihen mennessä järjestetty urheilutilaisuus.
Osallistuvia seuroja eri puolelta Suomea oli 17. Juhlia katsomassa
oli runsaasti yleisöä noin 6000 – 7000.

Voimistelua

Standaareista kilpailtiin kolmessa luokassa.
Kultastandaarista kilpailivat seurat, joiden johtajat
olivat saaneet yliopistollisen voimistelunopettaja-
koulutuksen, hopeastandaarista ne, joiden johtaja
olivat “ maallikkoja” mutta toimineet tehtävässään
vähintään kolme vuotta, sekä rautastandaarista muut
seurat. Kultastandaarin voitti Ivar Wilskamanin
johdolla Ylioppilasvoimistelijat, toiseksi tuli Viipurin
Reipas ja kolmas oli Helsingin Lyseon Urheilijoiden
yhdistetty joukkue. Ponnistus kilpailu hopeastan-
daarista sijoittuen toiseksi.

Lähteet: Voimistelu- ja Urheiluseura Helsingin Ponnistus 1887-1927 (1927)
Viktor Damm ja hänen ponnistajansa. (Helge Nygren1964.) Kuvat Helge
Nygrenin kirjasta Viktor Damm ja hänen ponnistajansa.
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Hopeahaarikka vuodelta 1900

Yleisurheilua
Yleisurheilussa kilpailtiin kahtena päivänä yhdessätoista lajissa. Hopeahaarikan voitti
Helsingin Reipas. Merkittävin pisteiden kerääjä Reippaalle oli Väinö Sigell, joka voitto
5-ottelun, diskuksenheiton 26,15 metrillä, kuulantyönnön, 11,17 + 10,32 metrillä, keihään-
heiton 34,05 + 27,81 metrillä. Kisoissa työnnettiin ja heitettiin molemmilla käsillä.Näiden
voittojen lisäksi hän sijoittui mitaleille myös korkeus– ja pituushypyssä.

Ponnistus sai juhlista runsaasti kiitosta. Suomen Urheilulehti v.1900 kirjoitti juhlista
seuraavasti:

” Ponnistus on maamme suurin voimisteluseura. Siihen kuuluu noin sadan verran jäseniä miehiä,
nuorukaisia ja poikia. Nytkin oli esiintyvien jäsenten määrä Ponnistuksessa suurempi kuin missään
muussa yhdistyksessä. Siitä tosin kyllä oli seurauksena jonkinmoinen epätasaisuus liikkeiden
suorittamisessa. Tulos olisi epäilemättä tullut paremmaksi jos tästä seurasta kuten muistakin olisi
ainoastaan pienempi valiojoukko esiintynyt. Mutta se ei ollut sopusoinnussa Ponnistuksen kiitosta
ansaitsevan aatteen kanssa, joka kuuluu: parempi saada suuri joukko ruumiinharjoituksiin
innostumaan, kuin kehittää joitakuita harvoja ylentaitaviksi, muitten kaikkien välinpitämättöminä
pysyen. Siinä ajatuksessa Ponnistus on oikeassa ja siitä ansaitsee erityistä kiitosta. Muuten olisivat
useat sen jäsenet mestaria telineharjoituksissa.”

Uhkarohkea liitto
Jo Ponnistuksen 10-vuotisjuhlien yhteydessä oli noussut esiin ajatus voimistelun ja urheilun
keskusliitosta. Juhlilla Viipurin Reippaan edustaja Johan Ahola esittikin perustettavaksi Uhkarohkea-
nimisen liiton. SVUL:n historia toteaa, että tämän liiton tarkoituksena oli “ yhdistää hajanaiset, useinkin
syrjään sysätyt, säätyläisseurojen varjoon jääneet suomenkieliset syvien rivien voimistelijat ei ainoastaan
kotimaassa vaan myös Venäjällä ja Amerikassa.” Hanke kuitenkin hiipui hiljakseen.
    Vuoden 1899 tehtiin Viktor Dammin ja Ponnistuksen aloitteesta useampiakin yrityksiä suomenkielisen
työväen urheiluliiton perustamiseksi. Suunnitellun liiton ohjelmajulistus oli Dammin käsialaa ja siinä näkyi
hänen sosiaalipoliittinen näkemyksensä. Dammin mielessä olivat ne tuhannet nuoret, jotka yhä kasvavin
joukoin muuttivat maalta kaupunkeihin ja joutuivat niissä puutteiden ja viettelysten keskelle. Hän näki, että
monipuolinen ja kasvattava liikuntakulttuuri olisi nuorison turva. Valistusoptimistinen Damm totesikin, että
voimistelun nousu ja leviäminen rahvaan keskuuteen merkitsevät uuden alkukauden alkua maassamme.
    Elettiin suomalaisuuden aikaa javoimisteluopettajienkoulutus oli täysin ruotsia puhuvien käsissä.
NiinpäUhkarohkea liitto ruotsinkieliset seurat ajoivatkin kaksikielisen liiton perustamista. Kun
suomenkielisen liiton perustamista käsiteltiin lokakuussa 1899 Ponnistuksen kutsusta, päätettiin liittohanke
jälleen jättää pöydälle ja jäädä odottamaan tapahtumien kehitystä kaksikielisen liiton linjalla.

Damm jatkoi kuitenkin ponnisteluja liiton perustamiseksi yhdessä Ivar Vilskmanin kanssa. Niinpä heidän
johdollaan Helsinkiin 10. joulukuussa 1899 koolle kutsuttu kokous päätti esittää perustettavaksi
“Suomalaisen voimistelu- ja urheiluseurain liiton”. 1.1.1900 lähetettiin kaikille suomenkielisille seuroille
kehotus liittoon liittymiseksi ja osallistumiseksi Ponnistuksen järjestämään voimistelujuhlaan. Liiton
perustava kokous pidettiin voimistelujuhlien yhteydessä 17.6.1900. Tällöin liiton nimeksi muotoutui
Suomen voimistelu- ja urheiluliitto.Tsaarinvallan sortovuosien puristuksessa perustetun liiton säännöt
jäivät kuitenkin hyväksymättä senaatissa ja liiton toiminta kiellettiin 15.12.1902. Uusi SVUL perustettiin
maaliskuussa 1906.

SVUL  perustetaan

 Artikkelin on kirjoittanut Mika Roos.
 Artikkeli on myös julkaistu Ponnari Postissa 1/2000
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Floorassa toimii ensi syksystä alkaen kaksi erillistä päiväkotia

Päiväkoti Arabian vuokrasopimus Arabianrannan
koulussa päättyy ensi kesäkuun lopussa. Päivä-
kodin johtaja Riitta Heikkinen on helpottunut,
että päiväkoti sijoitetaan kokonaisuudessaan
Flooran tiloihin: toinen vaihtoehto olisi voinut olla
päiväkodin hajottaminen ja lasten sijoittaminen
muihin päiväkoteihin.
   Toki nytkin Arabianrannassa asuvien perheiden
lapsia sijoitetaan muihin päiväkoteihin: sosiaali-
viraston mukaan Arabianrannassa on tällä hetkellä
54 hoitopaikkaa, kun arvioitu tarve on 118 hoito-
paikkaa.
   Ensi syksynä, evakkotiloissa, on päiväkoti Ara-
bian lapsiluku lähempänä 40:ää lasta kuin 50:ttä.
Floorassa lapsia on ensi vuonna niin ikään reilut
40. Aivan tarkkoja lukuja ei kukaan osaa ennak-

Arabianrannan päiväkoti evakkoon

Flooran päiväkodin pihalla on
tilaa – paljon enemmän kuin
useimpien uusien päiväkotien
pihoilla.

Arabianrannan päiväkoti joutuu evak-
koon ensi syksystä alkaen. Päiväkoti
muuttaa tien yli vanhan Toukolan puo-
lelle eli Flooran päiväkodin tiloihin.
Floora toivottaa tulijat tervetulleiksi,
mutta joutuu myös raivaamaan tilaa:
Flooran osapäiväkerho joutuu
lakkautuslistalle.

koon sanoa, sillä ne riippuvat esimerkiksi alle 3-
vuotiaiden määrästä ja osapäivähoidossa olevien
määrästä. Joka tapauksessa on selvää, että päivä-
hoitopaikkojen määrä Arabianrannan ja Toukolan
alueella pikemminkin vähenee kuin lisääntyy,
vaikka tarve on aivan toisen suuntainen: Vuonna
2004 Arabianrannassa asui 1262 ihmistä. Uusia
taloja valmistuu koko ajan ja ihmisiä muuttaa

Teksti ja kuvat:
Markku Tuurna
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alueelle. Asuntoja rakennetaan kaikkiaan noin 7000
ihmiselle.
   Kuvaavaa on se, että vuonna 2004 Arabianrannas-
sa oli alle 6-vuotiaita lapsia 134. Ennakkotiedon mu-
kaan tänä vuonna alle 6-vuotiaita on jo 245.

Monet alueen asukkaat ovat huolestuneina seuran-
neet kehitystä: Arabianrantaa mainostetaan lapsiper-
heille sopivana, turvallisena ja viihtyisänä alueena,
mutta samaan aikaan päivähoitopalvelut alueella lak-
kautetaan. Toukolan-Vanhankaupungin yhdistys on
vedonnut Helsingin kaupunginhallitukseen päivähoito-
kysymyksessä: ”On huolestuttavaa, että lapsiperheille
ei tarjota heille elintärkeitä päivähoitopalveluja. Tämä
vaikuttaa olennaisesti alueen asukasprofiiliin.”
   On todennäköistä, että päivähoidon puuttuminen
vaikuttaa lapsiperheiden halukkuuteen muuttaa Ara-
bianrantaan. Ainakin, jos muuttajat ovat tietoisia tilan-
teesta: asunnonvälittäjät eivät aina huomaa kertoa,
ettei alueella ole päiväkotia.
   Sosiaalilautakunta myöntää päivähoidon puutteet
epäsuorasti. Lausunnossaan kaupunginhallitukselle
se kertoo, että Arabianrannan asukkaiden päivähoi-
totarpeita varten on ”väliaikaisesti” otettu käyttöön
Vallilassa sijaitsevan päiväkoti Pääskylän yläkerta.
Tilassa on 36 hoitopaikkaa.
   Uusia hankkeita on toki vireillä, niistä ehkä konk-
reettisin on Arabian koulun laajentaminen. Laajen-
nuksen yhteyteen on tehty varaus päiväkodille ja
nuorisotilalle. Hankkeen, siis rakentamisen, alkamisen
ajankohdaksi on kuitenkin määritelty vasta vuosi -08.

Päiväkoti Arabia saattaa muuttaa Flooran vapautu-
neisiin tiloihin, kun koulu eli Flooran tiloissa toiminut
peruskoulun ensimmäinen luokka lakkautetaan.
Koulu siirtyy kokonaisuudessaan Arabianrannan
kouluun.
   Monet flooralaisten vanhemmat hämmästelivät tätä
tietoa. Miten 16 oppilaan koululuokan tilaan aiotaan
sijoittaa yli 40 lasta?

Millaisia asukkaita Arabianrantaan?

Miten Flooraan tuli tilaa?

Dinosaurus syö tammenterhon Flooran
luontohuoneessa.

Päiväkoti Arabia tarvitsee tietysti enemmän
tilaa, ja sitä saadaan siirtämällä kerho eli
kolmen tunnin osapäivähoito pois Flooran
tiloista. Kerho on ollut hyvin pidetty - juuri
sellaista osapäivähoitoa, jota vain vähän aikaa
sitten julkisessa keskustelussa kaivattiin paljon
enemmän Helsinkiin ja koko maahan.
   Flooran johtaja Kirsi Kilpeläinen ei osaa
sanoa, minne kerho sijoitetaan. Hän on myös
hieman haikea päiväkodin ja koulun välisen yh-
teistyön loppumisesta: ”Se oli tosi rikasta,
ainutlaatuista yhteistyötä.” Toisaalta Kirsi  on
iloinen, että päiväkoti Arabia säilyy yhtenäi-
senä.” Me olemme saaneet olla mukana suun-
nittelemassa tätä. Kyllä me saamme myös
arjen sujumaan.”
   Kirsi Kilpeläinen toivottaa uudet tulijat
tervetulleiksi. Miten tilat Floorassa jaetaan, sitä
ei ole vielä päätetty, mutta Kilpeläinen vakuut-
taa, että koko Flooran henkilökunta ottaa
tilanteen rauhallisesti. Koville hänen mielestään
joutuu päiväkoti Arabian henkilökunta, kun se
muuttaa Flooraan, ja kohta, ”parin vuoden
kuluttua” taas uusiin tiloihin. Päiväkoti Arabian
johtaja Riitta Heikkinen ei halua arvioida
kauanko evakko Floorassa kestää. ”Kun
ollaan kaupungin byrokratiassa, on sitä vaikea
arvioida.”
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Kirjasto -  ajatusten pesäpaikka ja
kurjuuden kuningas

Kirjailijaliiton puheenjohtaja Kari
Levola on monessa eri yhteydessä
tuonut julki huolensa kirjastojen
pitkään jatkuneesta ahdingosta
Suomessa. Hänen mielestään kir-
jastojen tila on kohtalonkysymys
myös kirjailijoille, kirjallisuudelle ja
lukemiselle ylipäätään. Kirjailija-
liitto järjesti keväällä 2004 valta-
kunnallisen kampanjan, jolla py-
rittiin nostamaan kirjastojen  ongel-
mat parrasvaloihin. Kampanjan,
jonka otsikkona oli hieman ironi-
sesti ”Mutta siellähän on jo
kirja…!”, päätapahtuma pidettiin
Helsingissä, Arabianrannan kirjas-
tossa.

Vähenevät määrärahat
Opetusministeriön julkaisemia tilastoja silmäillessä
Levolan huoleen on pakko yhtyä. Kirjastojen
aineistorahat ovat vähentyneet peräti 36 prosent-
tia vuodesta 1991! Ja mikä huolestuttavinta: lasten
kirjojen hankinta kirjastoihin on vähentynyt kah-
deksan prosenttia vuoteen 2002 verrattuna.
Niinpä tuntuikin kummalliselta, kun Helsingin
kaupunginkirjasto julkisti vuoden 2004 lainaus-
tilastonsa. Kaupunginkirjasto teki vuonna 2004
kaikkien aikojen lainausennätyksensä:
kokonaislainaus kipusi ensimmäisen kerran
kirjaston historiassa yli maagisen 10 000 000
rajan! Myös kaupungin keskisen suurpiirin alueen
kirjastoissa, joihin Arabianrannan ja Käpylän
kirjastotkin lukeutuvat, tehtiin uusi lainausennätys,
lähes 1 100 000 lainaa.

    Aineistorahat vähenevät, kokoelmat pölyttyvät,
mutta ihmiset sen kun lainaavat! Lainausennätykset
ovat jäljitettävissä 1990- luvun lamavuosina
alkaneeseen kirjastojen voimakkaaseen nousuun.
Kirjastot antoivat toivoa, opiskelumahdollisuuksia
ja järkevää tekemistä työttömyyden  kurimukseen
joutuneille ihmisille. Kirjastojen suosiota ei edes
pitkään jatkunut määrärahakurjuus ole pystynyt
hetkauttamaan. Mutta työttömyys oli silloin ja on
nyt vain osaselitys kirjastojen suosiolle.

Arvojen puolustajat
Minulla oli tilaisuus Käpylän ja Toukolan kirjas-
tojen johtajana seurata vuonna 2002 käpyläläisten,
tapanilalaisten, roihuvuorelaisten ja kulosaarelais-

Teksti ja kuva: Kari Vante
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ten kamppailua lakkautusuhan alle joutuneiden
kirjastojensa puolesta. Kamppailua voi kuvata
vain yhdellä tavalla: se oli raivokasta. Mitä lähi-
kirjastokamppailussa sitten puolustettiin? Oman
kaupunginosan pitämistä elinkelpoisena paikkana
asua?  Osin tämä pitää paikkansa, mutta uskon,
että kyse oli myös syvemmälle menevistä arvoista.
    Joissakin lehtikirjoituksissa kamppailua pidettiin
hyväosaisten kapinana. Aitiopaikalla olleena voin
sanoa, että pelkästään sitä kapina ei kuitenkaan
ollut. Kamppailussa oli mukana paljon yliopisto-
väkeä, kirkon palveluksessa olevia, opettajia,
taiteilijoita, kirjailijoita ja virkamiehiä, mutta
myöskin työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja
koululaisia. Kamppailu oman lähikirjastonsa
puolesta pikemminkin yhdisti ihmisiä kuin erotti.
    Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle luovutettuun
adressiin kirjaston puolesta kerättiin jo pelkästään
7 700 asukkaan Käpylässä yli 7000 nimeä. Mitä
tästä voi päätellä? Ainakin sen, että kirjasto oli
silloin ja on yhä arvo sinänsä, jotakin jota kan-
nattaa puolustaa, jotakin joka vastaa  ihmisten
turvallisuuden ja pysyvyyden kaipuuseen. Ehkäpä
kyse on myös jostakin selittämättömästä, jostakin
jota ei voi määritellä tai mitata. Kirjastonjohtaja
Valfrid Vaseniuksen (1848- 1912) sanoin: ”Kuka
voi laskea niiden ajatusten määrän, joille kirjasto
on antanut pesäpaikan ja siivet ?”

Ensiapua vai ratkaisuja
Säästöpaineet ovat tuoneet mukanaan myös
kirjastoon tuulahduksen uusliberalistisesta ajat-
telusta. Kova kilpailu resursseista eri virastojen
kesken luo pakkoa olla kehityksen keihäänkär-
kenä. On pakko näkyä: suosion aallonharjalta voi
myös pudota, jos määrärahakurjuus jatkuu enti-
senlaisena. Filosofi Ilkka Niiniluodon mukaan
olemme siirtyneet pienen ihmisryhmän ihannoi-
maan kovan kilpailun, menestyksen pakon ja kii-
reen yhteiskuntaan, jota valtaosa ihmisistä ei
arvosta.

Hänen mielestään kova kilpailu vaatii aina
itsekkyyttä, huono-osaisten unohtamista ja riskin-
ottoa.
   Miten kirjastot ovat sitten vastanneet haastei-
siin? Supistamalla, vähentämällä, automatisoimalla
ja priorisoimalla. Eli liike-elämästä tutuilla keinoil-
la. Ovatko nämä niitä keinoja, joilla kurimuksesta
irrottaudutaan? Enpä usko, pikemminkin kyse on
ensiavusta, joilla pahimmat kolhut paikataan. Kyse
on siitä, mitä valitsemamme poliitikot ja kuntien
johtavat virkamiehet pitävät tärkeänä ja mitä eivät.
Eli arvovalinnoista. Onko sattumaa, että kirjasto-
jenkin säästöt aloitettiin laitoskirjastoista ja niiden
asiakkaista, huono-osaisimmista?

Kari Vante
kirjastonjohtaja
Arabianrannan ja Käpylän kirjastot

ma-to 10-20
pe-la 10-16
http://www.aralis.fi/
Aralis-kirjastokeskus
Hämeentie 135 A

p. (09) 310 85056
arabianrannan_kirjasto@hel.fi

Arabianrannan kirjasto
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20.4.2005 (ke) klo n. 18.45 Kevätkokouksen
sääntömääräisten asioiden jälkeen puutarhaneuvos
Anssi Krannila kertoo aiheesta:
UUTTA OMENAPUURINTAMALTA!
27.4.2005 (ke) klo 18-21
MERKKITIKUT KASVIMAALLE
Kurssilla maalataan puutikuille, kiviin tai johonkin
muuhun keksimällesi esineelle kasvin / lajikkeen nimi.
Opettajana graafikko Lia Lindström.
10.5.2005 (ti) klo 18 RUUSUJEN KEVÄTHOITO
Ruusuharrastajat, Liisa ja Mikko Riihelä, opastavat mm.
miten ruusuja leikataan. Ota omat oksasakset ja paksut
puutarhakäsineet mukaan. VAPAA PÄÄSY!
19.5.2005 (to) klo 18  TUKIRAKENNELMIA PAJUSTA
Kurssilla tehdään ruukkuistutuksen tukirakennelma
levyyn, josta voit siirtää sen kotona ruukkuun tai
puutarhaan. Opettajana käsityönopettaja, taidekutoja
Mari Nummi-Karttunen.
25.5.2005 (ke) klo 16 alkaen
TAIMITORI / VILJELYKAUDEN AVAJAISET
Annalan viehättävässä 1800-luvun alun huvilamiljöössä
tarjolla mielenkiintoisia kasveja: vanhoja ruusuja,
kaikenlaisia perinneperennoja, mm. pioneja ja

ANNALAN TAPAHTUMAKALENTERI

viiniköynnöksen taimia, erilaisia yrttejä, kesäkukkia,
siemenperunaa yms.
30.5.2005 (ma) klo 18
HARRASTEVILJELIJÄN KYSELYILTA
Tilaisuus kysellä luonnonmukaiseen viljelyyn liittyviä
kysymyksiä. Vapaata keskustelua!Vapaa pääsy!
31.5.2005 (ti) klo 18 VILLIVIHANNESILTA
Yrttiterapeutti Henriette Kresssin johdolla tutustutaan
ja tunnistetaan luonnosta löytyviä yleisiä ja
hyvänmakuisia villivihanneksia ja -yrttejä.
TIISTAITEEMAT Koko kesän tiistaisin on
kasviaiheinen teemailta klo 18

Tarkemmat tiedot aiheista ja kursseista löytyvät www-
sivuiltamme. Voitte hakea Annalasta myös käsiohjelman
Osoite: Hyötykasviyhdistys r.y.Hämeentie 154,
rakennus J (keltainen rakennus, talli toisessa päässä)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: puh. 09 – 434 2350 ja
gsm 040 – 592 2122
e-mail:info@hyotykasviyhdistys.fi
www.hyotykasviyhdistys.fi

Kaikki alueen asukkaat ovat lämpimästi
tervetulleita Annalaan ja kaikkiin tilaisuuksiimme!

Helsingin Ponnistus ry:n juniorijoukkueissa
on mahdollisuus harrastaa jalkapalloa
ympärivuotisesti pari kertaa viikossa.

Talvikaudeksi siirrytään sisätiloihin ja uusia
pelaajia otetaan mukaan tutustumaan

toimintaan.Viikkoharjoitusten lisäksi joukkueet
osallistuvat talvikaudella futsal- ja hallisarjoihin.

Ensimmäisen kuukauden ajan uudet pelaajat
voivat osallistua harjoituksiin ja peleihin täysin

ilmaiseksi! Ponnistuksen juniorijoukkueita
harjoittelee eri puolilla Helsinkiä ; mm.

Kalliossa, Vallilassa, Arabiassa, Meilahdessa,
Käpylässä, Ruoholahdessa, Vuosaaressa,
Haagassa, Kumpulassa, Roihuvuoressa ja
Munkkivuoressa.Piirisarjan pelit pelataan

Helsingin jalkapallokentillä.
    Ala-aste- ja eskari -ikäisille järjestetään

ohjattua toimintaa futiksen alkeiden parissa.
Jokaiselle kiinnostuneelle löytyy sopivan
tasoinen ryhmä vasta-alkajista kauemmin

harrastaneisiin pelaajiin joilla on jo
kilpailullisiakin tavoitteita. Peliaikaa saavat
kaikki tasapuolisesti Suomen Palloliiton
Kaikki Pelaa -ohjelman mukaisesti, jota

kaikissa joukkueissa noudatetaan.

Mukaan pääset ottamalla yhteyttä oman
ikäluokkasi joukkueenjohtajaan tai

valmentajaan. Tiedot löytyvät osoitteesta
www.helsinginponnistus.fi.

TERVETULOA MUKAAN KOKEILEMAAN
ILOISTA FUTISTA !

UUSIA PELAAJIA OTETAAN
JUNIORIJOUKKUEISIIN!
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