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Osallistu kotiseututoimintaan, vaikuta 
koillishelsinkiläisenä oman asuinseutusi 
kehitykseen. Puistola-Seuran toiminta-
alueeseen kuuluvat Puistola, Heikinlaakso, 
Tapulikaupunki, Suutarilan itäinen 
omakotialue, Ala-Tikkurila, Heidehof, 
Alppikylä, Tattarisuo ja Malmin lentokenttä. 
Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen näillä alueilla 
asuva tai muuten alueesta kiinnostunut.

Näin liityt Puistola-Seuraan:
Jäsenmaksun voi maksaa pankkitilille
Puistola-Seura ry,
FI16 2133 1800 0054 92

Puistola-Seuran jäsenmaksu 2020 on 
15 €/vuosi/talous.

Jos olet liittynyt jo aikaisemmin, 
muistathan maksaa jäsenmaksusi. 

Ilman jäsenmaksutuloja Seura ei voi toimia. 

Tule suunnittelemaan meitä kaikkia 
kiinnostavaa toimintaa.

Puistola-Seuran nettisivut osoitteessa:
www.kaupunginosat.net/puistola
Seuran sähköpostiosoite:
puistolaseura@gmail.com
Olemme myös Facebookissa

3 Puistola-Seura ryPuistolan Alueopas 2002-2003

TAPULIN HUOLTO OY
Maatullinaukio 10 A, 00750 HELSINKI

www.tapulinhuolto.fi

 350 7720
TIEDUSTELE!

AVOINNA ARK 10-18 LA 10-14
PUH. (09)345 4292

YLÄ-MALMINTORI, PRISMAN TALO 2. KRS

OPTIKON JA SILMÄLÄÄKÄRIN PALVELUT

MALMIN KAUPPATIE 18, HELSINKI

Ammattitaitoista
kiinteistšnpitoa
isŠnnšinnistŠ

huoltopalveluihin

PARTURI – KAMPAAMO
Puistolantori 1
Puh. (09) 389 1756

Seija Mokki Marge Jussila

TERVETULOA!

Avoinna: ti, ke, pe 8-17
to 8-18, la 8-13
Myös kotikäyntejä

Avoinna: ti–pe 8–17, 
la 8–13 tai 
sop. mukaan

Seija ja Pia

Parturi-Kampaamo ja  
Ekokampaamo palvelut

Palokellonkuja 5, 00750 Helsinki

Taina Vattulainen, puh. 040 141 2727

Verkkoajanvaraus 24 h
www.taifuuni.net

Olemme myös facebookissa



Puistolan Alueopas 2020–2021      Puistola-Seura ry6 Puistolan Alueopas 2020–2021      Puistola-Seura ry7

Puistola-päivät 2020

Vuoden 2019 suosikkiteos

Puistola-päivien 43. taidenäyttely Puisto-
lan kirkolla oli avoinna yleisölle 11.-15. 

syyskuuta 2019.
Näyttelyn suosituimmaksi työksi nousi 

Helmut Grzemban akvarelli Järvi, jonka 
kuulas valo ja välkehtivä veden pinta hur-
masivat yleisön. Teoksen suosio yllätti tai-
teilijan. ”Se kertoo ehkä enemmän äänes-
täjistä kuin minusta”, hän totesi. ”Meillä 
on kesämökki rantatontilla Keski-Suomes-
sa. Kesällä katson usein järvelle ja ihmet-
telen veden pinnan jatkuvaa liikettä ja sen 
muuttumista. Tämä kuva ei kuitenkaan ole 
luonnossa maalattu. Se tuli tehtyä ex tem-
pore Helsingissä, kun etsin maalausaihetta 
ja löysin mielikuvistani tämän järvinäky-
män. En tiedä, onko aamu vai ilta, joka ta-
pauksessa rauhallinen hetki järven rannal-
la. Ilmeisestikin tämä on haavekuva myös 
monen katsojan mielessä.”

Yleisöäänestyksen arvonnassa Tikkuri-
lan Bio Grandin elokuvaliput voitti Heidi 
Platan. 

– Helmut Grzemba on viime vuosina tullut tun-
netuksi myös Puistolan Alueoppaan kansikuva-
akvarellien tekijänä.
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Vallitsevan korona-tilanteen vuoksi Puistola-päivillä ei järjestetä yleisötapahtumia. 

Puistola-Seuran taidenäyttely järjestetään  
virtuaalisena kutsunäyttelynä.

Näyttelyyn voi tutustua verkossa 7.9.2020 alkaen.  
Tarkempia tietoja syyskuussa Puistola-Seuran fb- ja kotisivuilla  

(www.kaupunginosat.net/puistola) ja Koillis-Helsingin Lähitiedossa.

Taidenäyttely on nähtävissä myös Puistolan kirjastossa 
suurella tv-ruudulla 7.–12.9.2020

Maanantai–torstai klo 17.00–19.30
Lauantai klo 10.00–16.00

MARTTOJEN SYYSMYYJÄISET JA KAHVILA MARTTALASSA
Puistolantori 5

on siirretty pidettäviksi 3.10.2020 klo 11–14
sillä varauksella, ettei tule uusia koronarajoituksia.

Helsingin kaupunginorkesteri vierailee 
Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastoissa syyskuussa

Helsingin kirjastoissa soi syksyllä kamarimusiikki, kun kaupunginorkesterin 
muusikot toteuttavat 1.9. alkaen ”Orkesteri tulee kirjastoosi” -kirjastokier-

tueen, jonka aikana on tarkoitus soittaa joka arkipäivä klo 12 lounaskonsertti 
jossain Helsingin kirjastossa. Lokakuun loppuun mennessä esiinnytään kaikissa 
Helsingin 37 kirjastossa sekä kirjastoautossa. 

Konsertit ovat noin puolen tunnin mittaisia. Tiedot niiden ohjelmistosta löy-
tyvät syyskuussa Helmet.fi -verkkosivuilta. Tapulikaupungin kirjaston konsertti on 
torstaina 10.9. ja Puistolan kirjastossa konsertti järjestetään torstaina 24.9.

Konserteissa huolehditaan turvaväleistä ja kirjastoissa on mahdollisuus pestä 
kädet sekä käyttää käsidesiä.

7.–12.9.
2020
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Puistola-Seuran hallitus

Puheenjohtaja  Kari Koponen 050 329 1505

  kari.koponen@iki.fi

I Varapuheenjohtaja  
  

II Varapuheenjohtaja Leena Iisalo* 0400 464 278

  leena.iisalo@gmail.com

Sihteeri Terttu Heinonen 040 751 8533

  terttu.heinonen@kolumbus.fi

 Pirjo Isotupa 050 522 8328

 Maija Kallis*  044 549 5678

 Markku Arola 0500 777 554

 Seppo Laaksonen 044 222 2759

 Pentti Lahti 050 548 1091

 Maija-Liisa Pennanen* 0400 456 814 

 Juhani Piilonen  044 310 1444

Jäsenasiainhoitaja Seppo Posti* 050 500 3033 

 Kirsi Rautiola  044 326 7686

 Anu Reniers*  040 530 4664 

 Eija Säilä eija.saila@icloud.com

 Sinikka Vepsä* 050 598 2266

Kunniajäsen Vesa Vähätalo 0500 871 030

Toimihenkilöt:

Taloudenhoitaja Antti Pohjanheimo 050 353 5057

 *erovuorossa

Puistola-Seura ry:n hallitus asettaa vuosittain avukseen tarpeellisen määrän erilaisia sille vastuunalaisia 
jaostoja. Vuonna 2020 toimivat seuraavat jaostot: ympäristöjaosto, historiajaosto, juhlien ja muiden 
tilaisuuksien järjestelyjaosto, lapsi- ja nuorisojaosto, tiedotusjaosto.

Kokouskutsu
Puistola-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous ja koronarajoituksista  

johtuen syksyyn siirretty sääntömääräinen kevätkokous pidetään  
Puistolan kirkolla, Tenavatie 4, to 26.11.2020 klo 18.00 (koronavarauksella).

Ohjelmassa ajankohtaisia aiheita. Kahvitarjoilu  Puheenjohtaja 

Mikä Puistola-Seura?
Puistola-Seura ry on vuonna 1977 perustettu kaupunginosayhdistys, joka toimii Puistolan 

ja sen lähialueiden suotuisan kehittymisen sekä viihtyvyyden ja paikkakuntahengen vaa-
limiseksi. Seura on yksi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (HELKA) noin kahdeksas-
takymmenestä jäsenestä.

Seuran toimintamuotoja ovat kannanotot aluetta koskeviin hankkeisiin, yhteistyö kaupungin 
viranomaisten ja oppilaitosten kanssa, yleisötilaisuudet ja luontoretket, muistitiedon keräämi-
nen ja paikallishistoriallisen tietämyksen lisääminen. Syyskuussa järjestetään Puistola-päivät. 
Kaikkiin lähialueen talouksiin jaetaan vuosittain tämä palveluhakemiston ja aluetta koskevia 
artikkeleita sisältävä Alueopas. Jäsenille lähetetään lisäksi jäsenkirjeitä.

Älä jää yksin. 
Soita p. 2340 4444
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Gunnar Uotilan perheen  
talo Puistolassa

Olen saanut tehtäväksi kertoa lapsuuden-
kodistani, joka seisoi vielä muutama 

viikko sitten Karrintien eli lapsuuteni Har-
jutien korkeimman kallion päällä. Mutta nyt 
tuosta minulle niin rakkaasta talosta ei ole 
enää mitään jäljellä. Koko pihakin mahtavi-
ne kuusineen ja koivuineen on muisto vain. 
Veljeni Ilkka nukkui pois 14.3.2020. Hän oli 
asunut tuolla mäellä koko ikänsä, ensin lap-
suudenkodissamme ja sitten sen naapurissa. 
Hänelle tämä surullinen tilanne oli vielä lä-
heisempi. Minähän olin muuttanut muualle 
jo vuonna 1965. 

Tuon 1920-luvun talon isäni Gunnar Uoti-
la (1913–1997) oli ostanut ilmeisesti vuonna 

1937, Taideteollisuuden keskuskoulusta juu-
ri valmistuneena kuvanveistäjänä. Hän kävi 
katsomassa paikkaa yhdessä isänsä, puuseppä 
Rikhard Uotilan (1866–1945) kanssa ostopää-
töstä harkitessaan. Muutto tapahtui kuulem-
ma juuri samaan aikaan, jolloin Malmin len-
tokenttä vihittiin käyttöön. Samoihin aikoihin 
isäni äiti Vilhelmiina (o.s. Mannila) kuoli. 
Isäni ja äitini Alli (o.s. Joutsila, aik. Johansson, 
1913–2008) olivat solmineet avioliiton touko-
kuussa 1938. He muuttivat Puistolaan, jossa 
molemmat asuivat elämänsä loppuun asti.

Tuossa Harjutien talossa vietin lapsuuteni 
alkuvuodet sodan painostavissa tunnelmissa. 
Isä kävi rintamalta Kannaksen Raivolasta lo-

malla muutaman kerran vuodessa. Muistan 
kun saatoimme hänet asemalle junaan. Äiti 
oli kyyneleet silmissä, kun jokainen loma-
käynti saattoi olla viimeinen.

Muistan myös virolaisen perheen, isän, 
äidin ja pikku tytön, joka asui meillä muuta-
man yön paettuaan veneellä Suomenlahden 
yli. He jatkoivat matkaa Ruotsiin.

Mieleeni on jäänyt myös kolme karmeaa ja 
jäätävää pakkasyötä helmikuulta 1944, jolloin 
Helsinkiä pommitettiin satojen lentokonei-
den voimalla. Ensimmäisen pommitusyön 
6. helmikuuta vietimme naapurimme Num-
melinin perunakellarissa. Kymmenen päivän 
kuluttua 16. helmikuuta olimme naapurissa 

tien toisella puolella. Kaikki jännittivät, tuli-
siko vielä kolmas painajaismainen pommitus. 
Ja tulihan se taas kymmenen päivän kuluttua 
26. helmikuuta, jolloin taivas taas oli selkeä. 
Sen yön vietimme Puistolan kansakoulun kel-
larissa. Oli jotenkin turvallisemmalta tuntuvaa 
viettää noita karmeita öitä yhdessä muiden 
puistolalaisten kanssa. Pommeja tuli monia 
Puistolaan ja Tapanilaan. Läheltä Elantoa 
(nyk. Puistolantori 4) pommi tuhosi Kon-
tion talon. Tapasin tuon talon pojan, toimit-
taja Orvo Kontion sitten työskennellessäni 
Yleisradiossa.

Helmikuun 1944 pommitusten jälkeen 
päätimme äidin sisarusten perheiden kanssa 
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Kuva vasemmalla: Puistolan Harjutien talo v. 1938. Tiennimi muutettiin myöhemmin Karrintieksi, 
ilmeisesti koska Alppiharjussa sijaitsee Harjukatu. Kuva yllä: Harjutien talo 1950-luvun alussa.
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muuttaa muutamaksi viikoksi kauemmaksi 
pääkaupungista jonnekin Hyrylään. Äidille 
ehdotettiin myös Ilkan ja minun lähettämis-
tä sotalapsiksi Ruotsiin. Sitä äiti ei halunnut 
tehdä. Vihdoin syyskuussa 1944 tuli rauha. 
Sodan jälkeen saimme Ilkan kanssa vielä pik-
kuveljen Pekan ja pikkusiskon Lauran. 

Rauhan palattua seurasivat köyhyyden ja 
puutteen vuodet. Meillä oli pihassa kanala, 
jonka munia myytiin naapureillekin. Meil-
lä oli myös sika ja lammas. Ruokaa ostettiin 
niukkojen korttiannosten lisukkeiksi myös 
maalla asuvilta sukulaisilta ja tuttavilta. Kai-
kesta oli pulaa. Kaupoista ei löytynyt sopivia 
vaatteita – ja jos löytyi, niitä ei ollut varaa os-
taa. Lasten vaatteet valmistettiin usein lop-
puun kuluneista aikuisten vaatekappaleis-
ta. Käsityötaito oli kullanarvoista. Koulussa 
jaettiin tarvitsijoille amerikansuomalaisten 
lähettämiä avustuspaketteja.

Ennen sotaa Gunnar Uotila oli jo käynyt 
Taideteollisuuden keskuskoulun vuosina 
1934–1937. Hänen teoksiaan oli ensi kerran 
näyttelyssä vuonna 1940. Sota-aikana hän me-
nestyi rintamalla ns. puhdetyökilpailuissa. 
Hän valmisti puisia matkamuistoveistoksia 
mm. Stockmannille. Samalla hän kehitteli 
omaa kuvanveistotyyliään realismista koh-
ti enempää abstraktisuutta. Muistan olleeni 
hänen ensimmäisessä yksityisnäyttelyssään 
vuonna 1945.

Vuonna 1946 Puistola liitettiin Helsingin 
maalaiskunnasta Helsingin kaupunkiin. So-
danjälkeisinä asuntopulan vuosina meillä 
piharakennuksessa asui jonkin aikaa isäni 
veli. Ilkalla ja minulla oli leikkikavereina mm. 
pikkuserkkumme Matti Mannila ja hänen 
serkkunsa Pertti Aalto. Me neljä olimme ja-
kaneet leikeissämme maailman maat keske-
nämme. Leikkien vakiopaikkana oli eteläisen 

kiviaidan viereinen rotko. Varsin usein tapai-
limme myös Arto Helismaata, Reinon poikaa. 

Harjutien taloa laajennettiin vuonna 1947. 
Rahoituksena käytettiin isäni saamaa rintama-
miesavustusta. Taloon tuli kunnollinen ylä-
kerta, ja isä sai kahden kerroksen korkuisen 
ateljeen kattoikkunoineen. Seuraava laajen-
nus tehtiin 1960-luvun alussa, jolloin sipore-
xista rakennettiin yksikerroksinen jatke. Vasta 
noihin aikoihin taloon saatiin vesijohto, wc 
ja sisäsauna. Sitä ennen saunoimme piha-
rakennuksessa, jossa oli myös ulkokäymälä.

Perhevierainamme olivat sukulaisten ja 
lähinaapurien lisäksi kaksi Mikko Ampujan 
talossa asuvaa traagisen kohtalon kokenut-
ta kirjailijaa, Otto Varhia ja Into Kallio. Ta-
pasimme myös usein puistolalaista viihdetai-

teen mestaria Reino Helismaata perheineen. 
Perheenjäsenten syntymäpäiviä ja nimipäiviä 
ja muita merkkitapauksia juhlittiin suurella 
joukolla.

Kävin ensin Puistolan kansakoulua ja sit-
temmin Ressua Helsingin keskustassa. Samoja 
kouluja kävivät veljeni Ilkka ja Pekka. Siskoni 
Lauran oppikoulu oli Tapanilassa. Kesätöissä 
kävin mm. tukkuliikkeen varastossa, postin 
ulkomaanosastolla ja Helsingin kaupungilla, 
jolloin mm. maalasin suojateitä keskustassa. 
Valmistuin myöhemmin Helsingin yliopistos-
ta pääaineenani yleinen historia.

Valmistuttuani työskentelin uutistoimisto 
United Press Internationalissa ja vuodesta 
1966 Yleisradiossa ulkomaanohjelmien osas-
tolla.

Gunnar Uotila (istumassa vasemmalla) ja serkkunsa Urpo Mannila (seisomassa oikealla) lomalla 
Puistolassa sodan loppuvaiheessa. Seisomassa Alli Uotila ja Aune Mannila. Lapset vasemmalta 
oikealle Timo Uotila, Matti Mannila ja Seija Salin.
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Veljeni Ilkka osti 1960-luvun lopussa vuon-
na 1920 rakennetun naapuritalon Valistus-
tieltä eli nykyiseltä Läksyrinteeltä. Siinä asui 
aikoinaan Onni Nummelin perheineen ja 
sittemmin hänen poikansa Matti Nummelin, 
joka muutti 1970-luvun alussa perheineen 
Kanadaan. Siellä hän julkaisi suomenkielis-
tä lehteä Canadan Uutisia. Kävin Thunder 
Bayssa tekemässä hänestä radio-ohjelman.

Karrintien talo oli myös jonkin aikaa sisa-
reni Lauran ja hänen miehensä Esan ensim-
mäisenä yhteisenä kotina. Heille syntyi kesällä 
1973 poika Antti. Hänet tunnetaan esseistinä 
ja kirjailijana Antti Nyléninä. Antin 40-vuo-
tisjuhla heinäkuussa 2013 Puistolan talon 
pihassa on jäänyt pysyvästi muistiin. Nämä 
juhlat, jo jonkin aikaa tyhjillään olleessa pi-
hapiirissä, jäivät talon viimeisiksi. Paikalla oli 
paljon kulttuuriväkeä.

Timo Uotila

Vasemmalta Timo, Ilkka ja Pekka talon takapi-
halla 1950-luvun alussa.

Kesätunnelmaa Uotilan pihalla 1950-luvun alussa. Etualalla Alli Uotila sylissään Pekka.  
Hänen takanaan Timo, Ilkka ja vakiovieras, kirjailija Otto Varhia (1910–1956), jonka elämä 
päättyi itsemurhaan. Takana on muhkea kiviaita, jollainen oli ja on tontin itä- ja etelärajalla.
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Alli ja Gunnar Uotila 
70-vuotissyntymäpäi-
villään tammikuussa 
1983. Kuvassa heidän 
vanhimmat lapsenlap-
sensa Antti (s. 1973), 
Johanna eli Jonna (s. 
1971), Jukka (s. 1975) 
ja Minna (s. 1975). 
Kaikkiaan lapsenlapsia 
on kymmenen. Lapsen-
lapsenlapsistaan Alli 
ehti tavata seitsemän.
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Karrintien mäen pihapiiri 
lapsuuteni maisemana

Vuoden 2019 viimeisenä iltana kävin hy-
västelemässä rakkaan paikan, jossa sään-

nöllisesti käyn myös unissani. Isovanhempieni 
Alli ja Gunnar Uotilan Karrintien tontti oli 
lopulta myyty, ja vuoden vaihduttua paikka 
ei olisi enää meidän. Halasin vielä kerran 
vaahteraa, jonka siemenen lenninsiivistä pap-
pa taittoi meille lapsenlapsille ”neniä”. Käys-
kentelin vielä kerran talon ympäri ja 
kosketin kallion korkeinta kohtaa, 
joka kesällä oli aina niin lämmin. 
Näin pihan vielä kerran kukkeudes-
saan, Alli-mummun rakkaudella vaa-
limat pionit ja ruusut, karhuperheen 
ja ilveksen pihaveistoksissa, mosaiik-
kipintaisen puutarhapöydän ja lintu-

altaan, ja pihakeinun jossa maailmankirjalli-
suutta rakastava mummu tykkäsi lukea. Näin 
papan ateljeessaan puurtamassa, harmaassa 
työtakissaan, usein baskeri päässä, hienoinen 
puupöly ja puun tuttu, ihana tuoksu ympäril-
lään. Kävelin vielä kerran pihatietä alas, alas 
mäkeä, jota pikkuveljeni ja serkkujeni kanssa 
laskimme pulkalla ja potkukelkalla ja jopa 

suksilla suoraan vastapäiseen met-
sikköön, ”Salon mettään”, jossa on 
nyt rivitaloja. Entinen osoitenume-
rotolppa oli jo kumollaan mäen alla.

Lapsuuteni aika Puistolassa oli 
onnellista ja sopusointuista. Asuin 
1990-luvun alkuun asti vanhempie-
ni Maaritin ja Ilkan ja pikkuveljeni 
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Jukan kanssa isovanhempien rajanaapurina 
Läksyrinteellä. Karrintien mummu ja pap-
pa olivat aina läsnä ja tiiviisti mukana joka-
päiväisessä elämässämme. Tonttejamme ra-
jasi paikalla olleista kivenmurikoista joskus 
1920-luvulla rakennettu kiviaita ja siihen tehty 
puinen portti. Portille johtaa nyt jo osin ruo-
hottunut polku, jota pitkin olen tuhansia ker-
toja juossut mummulaan eri asioissa.

Käytännössä tonttimme olivat yhtä suurta, 
yhteistä pihaa. Ystäväni hämmästelivät val-
tavaa pihapiiriämme ja sen jännittäviä yksi-
tyiskohtia, kuten jykevää kiviaitaa, rehevää 
kasvillisuutta, patsaita ja vesialtaita ja taiteen 
vahvaa läsnäoloa joka puolella. Veljeni Jukan 
sekä serkkujemme Antin ja Minnan kanssa ta-
pasimme lapsena mummulassa lähestulkoon 
viikoittain. Olimme erottamaton nelikko, ja 
järjestimme pihalla urheilukilpailuja, juok-
sukisoja talon ympäri, teatteri- ja musiikki-
esityksiä sekä tietokilpailuja ja luontopolkuja 
perheenjäsenille. Mummulan pihaan pysty-
tettiin pyynnöstämme jopa sulkapallokent-
tä ja korkeushyppypaikka, ja talvisin siellä 
saattoi olla luistinrata ja hiihtolatu. Sisällä 
talossa lempipaikkojamme oli yläkerta, jos-
sa oli paljon suuria veistoksia ja tauluja, iki-
vanha urkuharmoni ja jännittäviä, pimeitä 
nurkkia, sekä salaperäinen kellari, josta Alli-

mummu haki lastenlasten saapuessa mehua ja 
suklaapatukoita. Pelkäsimme ainakin vähän, 
kun Pekka-setä kertoi, että kellarissa asustaa 
Mörrimöykky.

Sekä mummun että papan syntymä- ja ni-
mipäivät olivat tammikuussa, ja vieläkin yh-
distän tammikuun tähtikirkkaat pakkasillat 
näihin hetkiin, kun juhlatamineissa kipitän 
pihapolkua pitkin mummulaan. Sukumme 
piirissä on juhlittu syntymäpäivien ohella 
myös nimipäiviä näyttävästi, ja ison suvun 
kesken juhlissa oli aina paljon väkeä ja haus-
ka, välitön tunnelma. Kesällä, esimerkiksi ju-
hannuksena, järjestettiin pihajuhlia, ja myös 
jouluaatot vietimme 1990-luvulle asti isolla 
porukalla Karrintien talossa.

Arabian tehtaan työväen alueelta Touko-
lasta syntyisin ollut Alli-mummu ei ollut saa-
nut jatkaa opintojaan kansakoulun jälkeen, 
mutta hän oli äärimmäisen tiedonhaluinen, 
aikaansa seuraava ja innokas kirjallisuuden 
ja kulttuurin harrastaja; hän oli Puistolan 
kirjaston aktiivisimpia asiakkaita ja osallis-
tui Kalliolan kansalaisopiston ja Helsingin 
työväenopiston kurssitoimintaan, etenkin 
lausuntaryhmiin. Hän oli aina huomaavai-
nen ja huolehtivainen läheisiään kohtaan, 
ja kannusti ja tuki kaikkia lapsiaan ja lapsen-
lapsiaan opintiellä. Kulttuuriharrastusten-
sa vastapainoksi Alli-mummu tietysti hoiti 
perheenemännän tehtävänsä, ja leipoi joka 
lauantai pullapitkoja tulevan viikon tarpeiksi. 
Olin monesti mukana leipomishommissa ja 
sain kotiinviemisiksi pullaukkoja, joille laitoin 
rusinoista silmät, suun ja takinnapit. 

Hämeenlinnassa syntynyt ja 1930-luvulla 
Helsinkiin opiskelemaan muuttanut Gunnar-
pappa on muistoissani lapsirakas, heittäytyvä 
ja vitsikäs, ja monet hänen letkautuksistaan ja 
rallatuksistaan ovat jääneet elämään perheen 

Alli ja Gunnar Uotila valmiina vastaanotta-
maan syntymäpäivävieraita kotonaan tammi-
kuussa 1983.
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piirissä lentävinä lauseina. Taiteilijuus teki 
papasta lapsen silmissä jollain tapaa aivan eri-
tyisen, ja olin jo pienestä pitäen kovin ylpeä 
hänen töistään ja tekemisistään. Pappa teki 
minusta muotokuvan 3-vuotiaana, ja tämä 
teos on ollut esillä muutamissa näyttelyissä 
nimellä ”Tytön pää”. Vielä lähemmäs 80-vuo-
tiaana pappa vietti suuren osan päivästä atel-
jeessaan veistämässä. Me lapset olimme aina 
tervetulleita seuraamaan työskentelyä, mutta 
aina pappaa ei saanut häiritä. Luomisvoiman 
vähittäinen tyrehtyminen sairauksien ja iän 
myötä tuntui pahalta. 

Kerran niin eläväinen ja touhua täynnä ol-
lut talo tyhjeni Alli-mummun kuoltua 95-vuo-
tiaana syksyllä 2008. Talo on nyt poissa, ja 
maisemakin on tänä päivänä aivan toinen. 
Paikalla on kuitenkin muisti. Olen kiitollinen 
siitä, että tuo paikka ja nuo rakkaat ihmiset 
olivat elämässäni.

Johanna Lehtonen (o.s. Uotila)

Gunnar-pappa ja ensimmäinen lapsenlapsi, 
jutun kirjoittaja Jonna hassuttelevat Karrintien 
talossa vuonna 1975.
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Timo Uotila, Gunnar Uotila sekä pieni Jonna 
Alli Uotilan sylissä noin vuonna 1973.
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Kuvanveistäjä Gunnar Uotila  
– puunkäsittelyn mestari
Apteekkiharjoittelijasta 

kuvanveistäjäksi 
Gunnar Uotila (1913-1997) syntyi Hämeen-
linnassa. Hän kävi siellä ammattikoulun ja 
toimi harjoittelijana apteekissa, kunnes tuli 
18-vuotiaana Helsinkiin. Täällä hän opiskeli 
Taideteollisuuden Keskuskoulussa (nykyinen 
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulu) vuosina 1934-1937 elättäen it-
sensä jo silloin erilaisilla puunveistotöillä. 

Puun käsittelyn hän oli oppinut jo lapsena, 
sillä hänen isänsä oli puuseppä. Opintojensa 
jälkeen hän toimi opettajansa, kuvanveistäjä 
Emil Filénin apulaisena perehtyen syvällisem-
min kuvanveiston saloihin. 

Gunnar Uotilan töitä oli ensimmäisen ker-
ran julkisesti esillä vuonna 1940. Sittemmin 
hänellä oli lukuisia yksitysnäyttelyitä ja hän 
osallistui moniin ryhmänäyttelyihinkin. Hä-
nen töitään oli esillä myös ulkomailla Suo-

men taiteen näyttelyissä, mm. Kiirunassa, 
Berliinissä ja Prahassa. Viimeiseksi jäi hänen 
retrospektiivinen näyttelynsä vasta-avatussa 
Malmi-talossa vuonna 1995. 

Uotilan teoksia on Ateneumissa sekä yksi-
tyiskokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Alun 
alkaen pienten puuveistosten veistäjänä ase-
mansa suomalaisessa taiteessa saavuttanut 
taiteilija valmisti lukuisia julkisia teoksia kirk-
koihin. Hänen kirkkotaidettaan voi ihailla 
Maarianhaminassa, Vaasassa, Rovaniemellä, 
Kemijärvellä, Pääskylahdella, Pieksämäellä 
ja Rajamäellä sekä Helsingin Puistolassa, Ta-
panilassa, Malmilla, Vartiokylässä ja Hertto-
niemessä. Malmin vanha kirkko on purettu, 
ja sinne suunniteltu mittava kasteallas on 
nyt Tapanilan kirkossa. Uotila veisti myös 
hautamuistomerkkejä. Niistä tunnetuin on 
Helsingin yliopistossa professorina, rehto-

Gunnar Uotila ateljeessa työn ääressä.
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Konepistoolimies 1943 Aatami ja Eeva 1954
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Krusifiksi, Maarianhaminan kirkko
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rina ja kanslerina sekä sotavuosina 1943–44 
Suomen pääministerinä toimineen Edwin 
Linkomiehen hautamuistomerkki, joka on 
Hietaniemen hautausmaalla aivan presidentti 
Kekkosen ja presidentti Koiviston hautamuis-
tomerkkien vierellä.

Gunnar Uotilan teoksia Puistolassa 
Puistola oli Gunnar Uotilan elämän tukikohta 
vuodesta 1937 lähtien. Vuonna 1974 valtion 
taiteilijaeläkkeen saanut kuvanveistäjä työs-
kenteli samassa vaatimattomassa ateljeessa 
lähes 60 vuotta. 

Puistolan torilla paljastettiin vuonna 1987 
kuplettimestari Reino Helismaan muisto-
merkki. Helismaat ja Uotilat olivat perheys-
täviä. Muistomerkissä on suureen luonnonki-
veen kiinnitettynä Gunnar Uotilan suunnit-
telema pronssinen muotokuvareliefi. Siinä 
on teksti Niin paljon on aihetta lauluun, sekä 
vuosiluvut 1913–1965. Veistoksen teetti kan-
salaiskeräyksen turvin Puistola-Seura, joka 
luovutti muistokiven Helsingin kaupungille.

Puistolan kirkossa on varsin puhutteleva 
Ecce homo -aiheinen puuveistos, joka esittää 
orjantappurakruunuista Kristusta. 

Perikunta on Ilkka Uotilan toiveen mukai-
sesti lahjoittamassa Gunnar Uotilan tekemän 
krusifiksin Puistolan kirkolle tänä syksynä. 

Gunnar Uotilan taiteesta 
Vuonna 1945 Gunnar Uotilalla oli ensimmäi-
nen oma näyttely Helsingissä. Hän oli tehnyt 
ammatillisessa mielessä puutöitä jo pitkään, 
ja taiteilijan etevä puunkäsittelytaito pantiin-
kin merkille. Puuhun veistetty pienoistaide 

Ilmava nainen 1966 

Uotilan talon eteläisen seinän oikeassa yläkulmassa näkyivät Gunnar Uotilan 2-kerroksisen ateljeen 
ikkunat. Kuva on Helmut Grzemban akvarellista.

Ecce homo, Puistolan kirkko
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Ilkka Uotila on poissa
Puistola-Seuran toimelias jäsen ja monin-

kertainen puheenjohtaja Ilkka Uotila 
nukkui pois kotonaan 14.3.2020. Hän oli 
syntynyt 12. heinäkuuta 1942 ja oli kuolles-
saan 77-vuotias.

Ilkka Uotila oli kotiseutumies sanan par-
haassa merkityksessä. Hän oli syntynyt Puis-
tolassa, eli miltei koko elämänsä Puistolassa, 
ja täällä hänen päivänsä myös päättyivät. Hän 
oli syvästi kiintynyt tähän ympäristöön ja tun-
si tarkoin sen historian. Näin oli selvää, että 
kun Puistola-Seura toukokuussa 1977 perus-
tettiin, Ilkka oli paikalla. Hän liittyi jäseneksi 
ja kuului seuran kantaviin voimiin elämänsä 
loppuun. Hänelle lankesivat seuran piirissä 
erityisesti ne tehtävät, joissa kysyttiin alueen 
historian ja maaston tuntemusta. Jos päätet-
tiin järjestää koululaisille luontopolku taikka 
kaikille avoin retki luontoon tai lähiseudun 
hautausmaille, hän oli aina valmis suunnitte-

lemaan ja johtamaan hanketta. Hän kuului 
tietenkin Puistolan Alueoppaan toimituskun-
taan ja kirjoitti kotiseutuaiheisia juttuja miltei 
jokaiseen numeroon. Jos Puistola-Seuralta 
joskus uupui puheenjohtaja, hän suostui teh-
tävään ja pelasti tilanteen. 

Esikaupungit liitettiin Helsinkiin, asutus 
tiivistyi ja Ilkalle rakas ja läheinen ympäristö 
koki vuosien varrella täyden mullistuksen. 
Tuntui tärkeältä pelastaa edes arvokkaimmat 
osat siitä, mitä kerran oli ollut. Näin Ilkka 
nähtiin aina niiden joukossa, jotka yrittivät 
säästää Malmin lentokentän, suojella Jalma-
ri Peltosen piirtämän kansakoulun tai estää 
Laiholan talon tuhoutumisen. Joskus taistelu 
hävittiin, mutta ei sentään aina. Ilkan pois-
meno on suuri menetys Puistola-Seuralle ja 
koko Puistolalle.

Juhani Piilonen

oli tuolloin saanut jo suomalaiskansallisen 
taidelajin leiman. Gunnar Uotila oli nyt uusi 
nimi tällä alueella. 

Uotila valitsi puuveistäjän uran paitsi tai-
pumustensa myös arkisten syiden vuoksi. Puu 
oli taloudellinen materiaali, jonka saattoi itse 
työstää alusta loppuun saakka. Taiteilijan oli 
elätettävä lopulta kuusihenkiseksi kasvava 
perheensä taiteellaan. 

Uotila esitteli ensimmäisessä näyttelyssään 
myös muihin materiaaleihin muotoilemiaan 
teoksia. Kuvanveistäjän yhtenäistä ja pysyvää 
käsialaa arvostettiin yleisesti, mutta Uotila 
liikkui joustavasti eri ilmaisujen alueilla. Hän 
muotoili keskiaikaisen taiteen goottilaisia 
Kristuksia, tyylitteli romanttisia madonnia, 
kuvasi välillä kansanomaisen kulmikkaasti 
hauskoja tilanteita elämästä, oli vuoroin rea-
listi, vuoroin taas valoa-varjoa käyttävä ex-
pressionisti. Tämä ei kuitenkaan ollut vain 
nuoruuden epävarmuutta ja oman ilmaisun 
etsimistä. Kaksikymmentä vuotta myöhem-
min taiteilija totesi erilaisten tyylien käytöstä: 

– En ole vieläkään vakiintunut vaan käytän 
erilaisia tyylejä. Tuntuu siltä, että sillä tavalla 
pystyn säilyttämään vapauteni ja vältän kaa-
voittumisen vaarat (Aamulehti 26.5.1965). 

1950-luvun alussa Gunnar Uotila tyylitteli 
figuurit ajan hengessä hoikiksi ja pienipäi-
siksi. Hän veisti taideteollisen siroja eläin- ja 

lintuaiheisia teoksia, joissa puun syyt nousivat 
koristeellisesti esille. 1960-luvulla hänen tuo-
tantoonsa ilmestyivät kubistiset liiketutkiel-
mat ja täysin abstraktit aaltoilevien muotojen 
sommitelmat. Vuosikymmenen jälkipuoliskol-
ta lähtien etualalle nousi suurten muotojen 
taide. Kuvanveistäjä itse kutsui tätä paksuksi, 
pyöreäksi tyyliksi. Hän veisti pulleita, usein 
huumorin sävyttämiä naisfiguureita ja tyylitel-
tyjä madonnaveistoksia laajoin kaariviivoin. 
Vapaiden muotojen sarjoissa puukappaleen 
sulkeutuneisuutta arvostava muotoilu tuntui 
kämmeneen sopivalta. 

Taidehistorioitsija Juha Ilvaksen sanoin: 
Gunnar Uotilan taiteen puolivuosisataista 
kaarta yhdistää romanttinen peruskäsitys. 
Hän on pyrkinyt viimeisteltyyn esineelliseen 
kauneuteen, vuoroin koristeellisin keinoin, 
vuoroin nojaten puun plastisiin arvoihin. 
Uotilan pitkään käsityötraditioon nojaava 
taide on joskus hempeää tai vakavaa, usein sy-
dämellisen huumorin sävyttämää, joskus ele-
ganttia – mutta aina kädessä hyvältä tuntuvaa. 

Juha Ilvaksen tekstistä¹  
lyhenteli pienin lisäyksin 

Leena Iisalo

¹ Juha Ilvas, 1986: Nelimarkka-museossa 
Alajärvellä v. 1986 pidetyn Gunnar Uotilan 
näyttelyn näyttelyluettelon johdanto

Lepäävä 1989
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Ajankohtaista

Piirileikkiä kierrätyskonttien ympärillä
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Joko tällä kertaa onnistaa  
Puistolaa OmaStadissa? 

Toinen osallistuvan budjetoinnin Oma-
Stadi-kierros käynnistyy vuoden 2020 

syksyllä. OmaStadin tavoitteena on, että eri 
kaupunginosat ja monenlaiset kaupunkilaiset 
osallistuvat ideointiin, ehdotusten tekemiseen 
ja äänestämiseen. Puistola-Seuran vahvalla 
panoksella saimme ensimmäisellä kerralla 
äänestysvaiheeseen kolme hanketta, joista 
mikään ei saanut riittävästi ääniä toteutuak-
seen. Lähelle päästiin, mutta äänien hajon-
nan takia jäimme nuolemaan näppejämme.

Toteutustapaa on nyt uudistettu kaupun-
kilaisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saadun 
palautteen perusteella. Toteutusaika kasvaa 
kahteen vuoteen ja käytössä oleva määräraha 
kaksinkertaistuu 8,8 miljoonaan euroon. Mää-
rärahasta kohdennetaan edelleen 80 prosent-
tia suurpiireille niiden asukasmäärän mukaan 
ja 20 prosenttia kaupungin yhteisiin hank-
keisiin. Ensimmäiseltä kierrokselta toteutet-
tavaksi äänestetyn 44 OmaStadi-hankkeen 
toimeenpano on käynnistynyt. Hankkeiden 
etenemistä voi seurata täältä: https://omasta-
di.hel.fi/results

Alkavalla kierroksella lisätään vuorovai-
kutusta, yhteistyötä ja ideoiden yhdistämistä 
monipuolisten ehdotusten kehittämiseksi. 
Ensimmäisellä kierroksella äänestettävänä 
oli useita melko samanlaisia suunnitelmia, 
joiden saamat äänet hajaantuivat ja vaikeut-
tivat suunnitelmien menestystä äänestykses-
sä. Tästä kärsimme myös Puistolassa, jonka 
hankkeet jäivät juuri ja juuri riman alle. Tällä 
kertaa pyritään toiminaan viisaammin. Alueil-
la järjestetään Raksa-työpajoja, joissa samaan 
palveluun, kohteeseen tai muuten yhteen 
sopivia ideoita voidaan yhdistellä yhdeksi 
ehdotukseksi. Lisäksi järjestetään teemape-
rustaisia työpajoja, joissa ehdotusten tekijät 

tapaavat kaupungin asiantuntijoita ehdotus-
ten kehittämiseksi. 

Äänestää voivat nytkin kaikki vähintään 12 
vuotta äänestysvuonna täyttävät helsinkiläiset 
sekä suurpiirialueen että kaupungin yhteisistä 
ehdotuksia. Äänestystuloksen kehittymistä on 
mahdollista seurata reaaliajassa. Tällä kertaa 
äänestäjä ei voi enää jälkikäteen tehdä muu-
toksia kerran antamiinsa ääniin.

Puistola-Seura tulee olemaan aktiivinen 
alueellamme olevien kehittämistarpeiden 
toteuttamisen edistämisessa. Seuratkaa Puis-
tola-Seuran Facebook-sivua https://www.fa-
cebook.com/puistolaseura/. Kutsumme siellä 
ideointipalavereja koolle. Joko kasvotusten 
tai verkossa, miten nyt korona-tilanne ke-
hittyy. Kaikki mukaan Puistolan alueen ke-
hittämiseen!

Maija-Liisa Pennanen 

Puistori kunnostettiin Puistola-Seuran aloit-
teesta v. 2013 juuri ennen heinäkuussa pi-

dettyjä Reino Helismaan syntymän satavuotis-
juhlia. Pian kontit nostettiin uuden kivetyksen 
päälle nykyisille paikoilleen. Tuohon aikaan 
kaupunki hoiti itse konttihommat. Olemme 
jo 8 vuotta ihmetelleet miksi Puistori on voitu 
pilata siihen täysin sopimattomilla jätekierrä-
tyskonteilla. Vuodesta 2019 alkaen konttien si-
joittelusta ja tyhjennyksestä on vastannut Rin-
ki Oy. Olemme ehdottaneet konttien sijoitus-
paikoiksi ns. kirkon parkkipaikkaa, edelliseen 
rajoittuvaa puretun lääkäritalon tonttia, ravin-
tola Pelimannin ja entisen pankkikiinteistön 
välistä parkkialuetta sekä viimeksi tänä vuonna 
Ylermintien varrella olevaa pysäköintialuetta. 
Kaikki edellä mainitut paikat olisivat sopineet 
Rinki Oy:lle. He ovat hakeneet edellä maini-
tuille paikoille kaupunkiympäristön toimi-
alan rakennusvalvontapalvelulta sijoituslupia. 
Kaikki hakemukset hylättiin. Hylkäämissyi-
nä oli milloin perusteeton vaatimus 8 metrin 
etäisyydestä viereiseen rakennukseen, milloin 
taas väite siitä, ettei asemakaavaan merkitylle 
P-alueelle saa kontteja sijoittaa. Sekä kirkon 
että Ylermintien varren P-alueille sijoittamista 
vastustivat naapurit.

Olemme katsastaneet Rinki Oy:n kanssa 
edellä mainittujen lisäksi mm. seuraavia sijoi-

tuspaikkoja: Puistorin liikekiinteistön pohjois-
päätyyn rajoittuva alue, Puistolantien päädys-
sä olevaan kiertoliittymään rajoittuva alue ja 
Suurmetsäntien etelänpuoleinen alue. Maini-
tut alueet eivät ilman merkittäviä perustustöi-
tä sovellu konttien tyhjentämisoperaatioihin.

Kotitalousjätteiden lajittelu ja kierrätys 
tulee väistämättä lisääntymään. Kierrätyspis-
teiden tulee olla kohtuudella niin asukkaiden 
kuin konttien tyhjentäjienkin saavutettavissa. 
Kaupunki edellyttää, että jätteet lajitellaan 
uusiokäyttöä varten. Kaupungin rakennusval-
vontapalvelun toiminta vaikuttaa hampaatto-
malta. Kaikki haetut sijoituspaikat ovat kau-
pungin omistuksessa. Viranomaisen tulee 
kuulla sijoituspaikan naapureita, mutta sen ei 
tarvitse ottaa niitä huomioon. Puistola-Seura 
lähetti 8.6.2020 kaupungin rakennusvalvonta-
palvelulle perusteellisen selvityksen Ylermin-
tien varrelle haetun kierrätyspisteen sijoitus-
luvan myöntämiseksi. Lupaa ei myönnetty. 

Haluaisimme kontit pois rumentamasta 
Puistoria, kylämme paraatipaikkaa. Pyydäm-
mekin Puistola-Heikinlaakson asukkailta 
ehdotuksia konttien paikaksi! Ehdotukset 
pyydämme lähettämään osoitteella puistola-
seura@gmail.com tai soittamalla numeroon 
050 500 3033.

Seppo Posti
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Ajankohtaista

Koulut kuntoon!

Puistolan, Heikinlaakson sekä Tapulikau-
pungin alueella käynnistyi vuonna 2018 

alueen palvelutilojen kartoitus yhdessä kau-
pungin ja alueiden asukkaiden kanssa.

Suunnittelu aloitettiin asukkaíden kanssa 
yhdessä. Alkusysäyksen tälle antoi Puistolan-
raitin ala-asteen wc-tilojen vähyys ja Tenava-
tien vanhan koulun kohtalo. Valitettavasti 
koulua ei enää saatu perusopetuksen käyt-
töön, mutta sinne sentään avattiin yksityinen 
päiväkoti.

Palveluverkkotarkasteluun liittyi kiinteäs-
ti asukkaiden osallistuminen ja kuuleminen. 
Asukkaiden kanssa tehdyssä kartoituksessa 
hyödynnettiin erilaisia työpajoja sekä sähköi-
siä järjestelmiä. Työpajoihin osallistui yhteen-
sä satoja ihmisiä ja niitä pidettiin Puistolan 
sekä Tapulikaupungin puolella. Jo ennak-
koon oli tiedossa, että suurimmassa osassa 
alueiden koulurakennuksissa on ongelmia 
sisäilmaan liittyen. Myös päiväkotien sisätila-
remontteja oli tuolloin jo tiedossa, koska tilat 
olivat taloteknisesti jo ikääntyneitä.

Tuloksena kolme uutta koulua
Työpajojen ja sähköisten palautteiden koon-
nin perusteella virkamiehet päätyivät ehdot-
tamaan alueelle kolmea uutta kouluraken-
nusta, joissa tulevaisuudessa opiskelevat 1–9 
luokan oppilaat. Koulut on sijoitettu siten, 

että koulumatkat olisivat alle 2 kilometriä 
alueen eri suunnista. (Tällä hetkellä osal-
le Puistolanraitin oppilaista koulumatka voi 
olla yli 2 km riippuen kummassa rakennuk-
sessa koulua käydään). Uudet rakennukset 
on suunniteltu Maatullinpuistoon, Suunti-
mopuistoon sekä Puistolan urheilupuistoon 
samalle paikalle, jossa nykyinen Puistolan 
peruskoulu on.

On poikkeuksellista, että kaupunki jär-
jestää väistötilan lapsille omalla alueella ja 
koululaisten ei tarvitse kulkea muualle bus-
sikuljetuksilla. Siksi ensimmäisenä uutena 
rakennuksena alueelle on tulossa Suuntimo-
puiston koulurakennus, joka samalla toimii 
alueen kaikkien koulujen väistötilana. Kaik-
kiin uusiin rakennuksiin on tulossa koulujen 
lisäksi muutakin toimintaa. Maatullinpuiston 
ja Puistolan peruskoulun tiloihin on suun-
niteltu varhaiskasvatuksen toimintaa mm. 
päiväkoteja sekä leikkipuistoja. Suuntimo-
puistoon on taas suunnitteilla nuorisotalo 
ja kirjasto.

Keväällä ja kesällä kouluihin valittiin uudet 
rehtorit Juha Ruutila (Puistolan peruskoulu) 
ja Mikko Kytömäki (Puistolanraitin ala-as-
te). Toivotamme uudet rehtorit tervetulleiksi 
Puistolaan kehittämään aluettamme yhteis-
työssä meidän kaikkien asukkaiden kanssa!

Maija Kallis, Pauliina Koponen
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10 vuotta 61 lintulajia
Satakielikierroksella bongattiin taas uusi laji

Helsinki-päivän 12.6. satakielikierroksella Malmin lentokentän ympäri on jo pitkät perin-
teet. Matti Mannilan aloitteesta Puistola-Seura aloitti lintulaskennan jo vuonna 1985. 

Koronarajoitusten vuoksi satakielikierrosta ei tänä vuonna järjestetty yleisötapahtumana, 
vaan se toteutettiin noin 10 hengen voimin verkkotapahtumana. Yhteensä tunnistettiin 25 
lintulajia. Satakielihavaintoja tehtiin viisi. Maija-Liisa Pennanen lähetti kierrokselta livetilaa 
toistakymmentä kertaa Puistola-seuran Facebook-sivulla. Kirsi Rautiola kuvasi kierroksen ja 
mukana oli myös äänittäjä. Maija-Liisan artikkeli tämän vuoden satakielikierroksesta on luet-
tavissa Koillis-Helsingin Lähitiedon näköislehtiarkistosta, lehti 25/24.6.2020. 

Tänä vuonna uutena lajina tavattu uuttukyyhky oli viimeksi kuluneella kymmenvuotisjak-
solla jo 61. lajihavainto. 

Satakielikieroksella havaitut lintulajit 2011–2020 
Etelänsatakieli
Fasaani
Haarapääsky
Harakka 
Harmaalokki
Harmaasieppo 
Kalalokki 
Keltasirkku 
Keltavästäräkki 
Kesykyyhky 
Kirjosieppo
Kiuru 
Kivitasku 

Kottarainen 
Kultaranta 
Kuovi 
Laulurastas 
Lehtokerttu 
Lehtokurppa 
Lehtopöllö 
Leppälintu 
Luhtakerttunen 
Metsäkirvinen 
Mustapääkerttu 
Mustarastas 
Naakka 

Naurulokki
Niittykirvinen 
Pajulintu 
Pajusirkku 
Peippo 
Pensaskerttu 
Pensassirkkalintu 
Pensastasku 
Peukaloinen 
Pikkulepinkäinen 
Pikkuvarpunen 
Punakylkirastas 
Punarinta 

Ruisrääkkä 
Räkättirastas 
Räystäspääsky 
Sarvipöllö 
Satakieli 
Selkälokki 
Sepelkyyhky 
Sinisorsa 
Sirittäjä
Talitiainen 
Tavi 
Tervapääsky 
Tikli 

Töyhtöhyyppä 
Uuttukyyhky 
Varis 
Varpunen 
Viherpeippo 
Vihervarpunen 
Viitakerttunen 
Viitasirkkalintu 
Västäräkki 

Puistolan vanha kansakoulu, Tenavatie 2, Piirros Tarja Ilola 1987.
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MALMIN SEURAKUNTA – Puistola ja Tapulikaupunki

Puistolan ja Tapulin alueet ovat osa Malmin seurakuntaa. Puistolassa on kirkko ja Tapulissa on 
seurakuntakoti. Uutiset ja tapahtumatiedot löydät seurakunnan netti- ja facebook-sivuilta:  
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi ja www.facebook.com/malminseurakunta ja  
www.facebook.com/puistolankirkko.

Puistolan kirkko 
Tenavatie 4, 00760 Hki, puh. 09 2340 4425
Tapulin seurakuntakoti
Maatullinkuja 4, 00750 Hki, puh. 09 2340 4426
Malmin kirkkoherranvirasto
Kunnantie 1, 00700 Hki, puh. 09 2340 4400.

Kirkollisia toimituksia voi varata palvelusihtee-
riltä ma–pe klo 9–15, puh. 09 2340 4402.  
Seurakunnan tiloissa voidaan järjestää kirkollisiin 
toimituksiin liittyviä perhejuhlia. 
Virkatodistuksia ja sukuselvityksiä voi tilata 
Helsingin seurakuntayhtymän keskusrekisteristä, 
Kolmas linja 22, 00530 Hki, puh.09 2340 5000.
Hautapalvelut osoitteesta Kolmas linja 22, 00530 
Hki, puh. 09 2340 6000. 
Perheneuvonta, ajanvaraus ma–pe klo 9–12 
puh. 09 2340 2555.
Puistolan kirkolla on sunnuntaisin messu yleensä 
klo 10. Lisäksi on monenlaisia erityisjumalanpal-
veluksia, varsinkin kirkkovuoden juhla-aikoina. 
Kirkolla kokoontuu perhekerho, päiväkerho ja ilta-
päiväkerho, käsityö- ja kutomakerho, lähetyspiiri, 
liikuntaryhmiä eri ikäisille ja torstai-iltapäivisin 
avoin kahvila erityisesti eläkeikäisille. Kirkolla jär-
jestetään myös tapahtumia ja konsertteja.
Diakoniatyöntekijät tarjoavat keskusteluapua 
ja käytännön tukea vaikeissa elämäntilanteis-
sa. Taloudellisissa kysymyksissä ota yhteyttä 
09 2340 4481 varmimmin ma–to 10–11.30.  
Diakoniatyöntekijöiltä voit tiedustella mahdolli-
suutta toimia kirkon vapaaehtoistehtävissä.
Musiikkitoiminta Puistolan kirkolla on lasten-
kuoro Laulupuu ja musiikkileikkikouluja eri ikäi-
sille. Ryhmiä on neljä eri ikäisille aina 3-vuotiaista 
lähtien, lapsikuorot ovat keskiviikkoisin ja tors-
taisin. Muskareita on tiistai-aamuisin eri ikäryh-
mille. Aikuisten kuoroja on Malmin seurakunnan 
alueella useita. Puistolan kirkolla harjoittelee 
torstai-iltaisin kamarikuoro Stella Vocalis. 

Kysy lisää kanttori Taru Hämäläiseltä tai musiik-
kityön johtavalta kanttorilta Kaisu Rauhamaalta 
puh. 09 2340 4494.

Varhaisnuorille järjestetään kerho-, retki- ja lei-
ritoimintaa.
Nuorten toiminta keskittyy Tapanilan kirkolle, 
Veljestentie 6, 09 2340 4423. Vastaava työntekijä 
Minna Karas, 09 2340 4542. 
Partiolippukunta Koudat kokoontuu ”Venhon 
talossa”, ks. yhteisötiedot. 

Kirkkoherra
Heikki Arikka  09 2340 4410

Papit (Puistola, Tapuli ja Jakomäki)
Paula Närhi, johtava aluepastori  09 2340 4477
Timo Ahoinpelto, pastori  09 2340 4451
Markku Arola, kappalainen 09 2340 4454
Markus Kopperoinen, kappalainen  09 2340 4459
Rosa Kostamo (31.8.2020 saakka),  
pastori 09 2340 4465
Aino Poutanen (1.9. 2020 alkaen), 
pastori 
Aleksi Vainikka, pastori  09 2340 4430 

Kanttori
Taru Hämäläinen  09 2340 4490

Diakoniatyöntekijät
Elise Hartonen  09 2340 4523 
Leila Koskelin  09 2340 4522

Nuorisotyöntekijät 
Katja Muranen  09 2340 4558
Sini Paukkala  09 2340 4567

Lastenohjaajat
Päivi Ahmaoja  09 2340 4570
Jaana Lehtonen  09 2340 4573
Paula Mäki 09 2340 4577 

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: 
etunimi.sukunimi@evl.fi

Reino Helismaan muistomerkki ja sen suunnit-
telija, kuvanveistäjä Gunnar Uotila.

Tunnetko Puistolan 
muistomerkit?

Reino Helismaan (1913–1965)  
muistomerkki

Puistolassa välirauhan vuodesta 1940 kuole-
maansa vuonna 1965 saakka asuneelle mo-
nipuoliselle ja tuotteliaalle sanataiteilija Rei-
no Helismaalle paljastettiin Puistolan torille 
muistomerkki kesällä 1987. Muistomerkkinä 
on Vuosaaresta paikalle tuotu siirtolohkare, 
jonka kiviaines on punertavaa viborgiittirapa-
kiveä. Siihen on kiinnitetty Reino Helismaa-
ta kuvaava reliefi sekä teksti ”Niin paljon on 
aihetta lauluun”. Muistomerkin on suunni-
tellut ja reliefin toteuttanut puistolalainen 
Helismaan ikätoveri kuvanveistäjä Gunnar 
Uotila (1913–1997).

Henriksdalin kestikievarin muistomerkki
Vanhan Porvoontien varteen, lähelle Nesteen 
huoltoasemaa, pystytti Puistola-Seura vuon-
na 1987 vanhaa virstanpylvästä muistuttavan 
puisen tolpan muistomerkiksi Henriksdalin 
kestikievarilla. Vilkas kestikievari toimi paikal-
la ainakin 1840-luvulta vuoteen 1884.

Valtiopäivämies Mikko Ampujan (1882–
1947) hautapaikka ja muistomerkki

Nykyisessä osoitteessa Sepeteuksentie 16 si-
jaitsevan tontin pohjoispäässä on pysty kal-
liopaljastuma. Siihen on tehty uurnaa varten 

onkalo, joka on suljettu kuvanveistäjä Aimo 
Tukiaisen tekemällä muistoreliefillä, jossa 
on Mikko Ampujan muotokuva sekä hänen 
syntymä- ja kuolinajankohtansa.

Mikko Ampuja oli ammatiltaan muun 
muassa seppä. Hän oli aktiivinen työväestön 
järjestömies ja eri tilaisuuksissa paljon käytet-
ty puhuja. Ampuja oli SDP:n kansanedustaja 
vuodesta 1919 vuoteen 1940 ja jatkoi sodan 
päätyttyä SKDL:n edustajana vuoden 1945 
vaaleihin saakka. Hän liittyi vuonna 1940 rau-
hanoppositioryhmä ”Kuutosiin” ja oli jatko-
sodan ajan vangittuna.

Mikko Ampuja asui tontilleen 1920-luvun 
alussa rakennuttamassaan talossa, jonka oli 
testamentannut varattomien työläiskirjailijoi-
den käyttöön. Talossa asuikin hänen kuole-
mansa jälkeen eri vaiheissa useita kirjailijoita 
kuten Into Kallio, Otto Varhia ja Aira Sinervo.

Asemakaavalla suojeltu hautamuistomerk-
ki sijaitsee yksityisellä tontilla, jolla on suori-
tettu mittavia uudisrakennustöitä. 

Kivinen kilometritolppa  
Vanhan Porvoontien varressa

Nykyisen Alppiylän alueen läpi kulkevan his-
toriallisen Vanhan Porvoontien varrella on 
alkuperäisellä paikallaan kivinen kilometri-
pylväs, jonka ulkoasun ja etäisyysmerkinnät 
entisöitiin vuonna 2005 Puistola-Seuran toi-
mesta alkuperäisiä ennen sotia olleita tietoja 
vastaaviksi. Merkinnöiksi tulivat etäisyydet 
silloista tiestöa pitkin ilmoitettuina Helsingin 
keskustaan (14 km) ja Viipuriin (275 km).

Ilkka Uotila
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NUORISOTOIMINTAA 

Tapulikaupungin Nuorisotalo
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Puh. 09 310 71569
tapulikaupungin.nuorisotalo@hel.fi
tapulikaupunki.munstadi.fi
Toimintaa:
• 3–6 lk ma, ke, to ja pe klo 13.30–16.00
•  13–17-v. ma, ke, to klo 17.00–20.30 sekä pe ja 

parittomien viikkojen la klo 17–22.30
Nuorisotalolla on toimintaa 9–17-vuotiaille. Vii-
kottain nutalla on erilaisia kerhoja. Siellä on kai-
kenlaista mukavaa yhdessäoloa, voi pelata bilistä, 
lautapelejä ja pleikkaa tai lukea lehtiä. Nutalla on 
myös pelihuone, jossa on käytössä 10 pelitieto-
konetta. Myös retkiä järjestetään. Bändit voivat 
nutalla harjoitella soittamista. Nuorisotalo vuok-
raa erilaisia tiloja sekä yksityisille että järjestöille. 
Talossa on esim. iso sali.

HNMKY
Puistolan peruskoululla 
(iltaisin sisäänkäynti G-ovesta)
Koudantie 2, 00760 Helsinki, puh. 050 405 8035

Avoimet illat: 5. ja 6. luokkalaiset klo 15.30–19, 
7. luokkalaiset ja sitä vanhemmat klo 15.30–21. 
Maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja joka toi-
sena perjantaina 13.9. lähtien.

Kerhotoiminta käynnistyy syyskuun puolenvälin 
tienoilla. Kerhot ovat maksuttomia lukuunotta-
matta maanantain ja keskiviikon 3.–6. luokkalais-
ten kokkikerhoa. 
Facebook: HNMKY Puistolan nuorisotalo -sivu, 
Puistolan nuorisotyö (ryhmä) 

Fallkullan kotieläintila 
Malminkaari 24, 00730 Helsinki
Puh. 09 310 89095, fallkulla@hel.fi
Fallkullan kotieläintila on Helsingin kaupun-
gin nuorisoasiankeskuksen nuorisotila. Täällä 
9–17-vuotiaat voivat tehdä muun muassa navet-
tatöitä, hoitaa eläimiä, tehdä piha- ja puutarha-
hommia ja erilaisia käsitöitä. Toiminta on ilmaista. 
fallkulla.munstadi.fi

Nuorten Liikennekoulutusalue
Nuorten liikennekoulutusalue sijaitsee Tattarisuolla. 
Alueen muodostavat koulutus- ja huoltorakennus, 
moottorihalli, kartingrata, rc-rata sekä mopohar-
joitusalue. Lisäksi alueella on pieni skeittiparkki. 
Liikennekoulutusalueen toiminta on suunnattu 
10–23-vuotiaille nuorille. Toimintaa järjestävät nuo-
risoasiainkeskus ja alan järjestöt.
Käyntiosoite: Tattarisuontie 30–32, 00770 Hki
Puh. 09 310 71605
•  Tattarisuon moottorihalli
Aukioloajat: ti–to 14.00–20.30, pe 14.00–20.00
Tattarisuon moottorihalli on tarkoitettu alle 23-vuo-
tiaille nuorille omien ajoneuvojen huoltoon ja 
korjaukseen. Moottorihallilta löytyvät yleisimmät 
ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavat työkalut ja 
välineet. Hallissa on pilarinosturi ja mahdollisuus 
hitsaukseen. Yleismallisia tarvikkeita, kuten sulak-
keita ja polttimoita voi ostaa hallilta. Hallin käyttö 
edellyttää nuorisoasiainkeskuksen jäsenkorttia. 
Muuten käyttö on ilmaista, mutta muutamista töistä 
kuten öljynvaihdoista ja rengastöistä on nuoriso-
lautakunnan määrittelemät maksut. 
•  Karting (mikroautoilu)
Nuorten liikennekoulutusalueella sijaitsee yksi Hel-
singin harvoista kartingradoista. Varaa aika yksin tai 
porukalla ja kurvaa komealle radalle! Nuorisoasiain-
keskuksen ajovuorot ovat aina maanantaisin kesä-
kaudella. Kaikilla ajajilla tulee olla nuorisoasiainkes-
kuksen jäsenkortti. Lisäksi ensikertalaisilla on oltava 
huoltajan kirjallinen lupa osallistua ajotoimintaan, 
jos aikuinen ei ole mukana. 
tattarisuonmoottorihalli.munstadi.fi/karting

Puistolan VPK – Asema 53 
Puistolan raitti 5 a, 00760 Helsinki
Palokunnassa toimii nuoriso-osasto, johon voivat 
liittyä 10–16-vuotiaat tytöt ja pojat. Nuorten vii-
koittaisissa harjoituksissa opetellaan palokuntien 
perustoiminnan lisäksi mm. alkusammutustaitoja 
ja ensiapua. Harjoitukset ovat tiistaisin alkaen klo 
18.00. Mikäli mielenkiintoa löytyy, rohkeasti yh-
teyttä osastonjohtajaan tai varajohtajaan! Nuoriso-
osaston johtaja Tom Leitsaro puh. 040 776 6966. 
Nuoriso-osaston varajohtaja Heli Valkeinen puh. 
044 048 8217. www.puistolanvpk.fi

Harrastuksia nuorisolle, ks. nk.hel.fi/harrastushaku

Palokuja 4, 00750 Helsinki

Puh. 09 386 2252

Auki: ma–pe 10–18, la 9–14

muina aikoina sopimuksen mukaan.
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Auki: ma, ti, ke, pe 8.00-17.00, to suljettu
la 8.00-13.00, muita aikoja sopimuksen mukaan.

Kirjastot

Puistolan kirjasto
Nurkkatie 2, 00760 Hki
Puh. 09 3108 5076 asiakaspalvelu
puistolan_kirjasto@hel.fi
Aukioloajat:  ma–to klo 9–20,  
 pe klo 9–16, la klo 10–16
Koulujen kesäloman ajan kirjasto on 
lauantaisin suljettu. Kirjaston näyttely-
tilaa voi varata pienimuotoisten tai-
denäyttelyiden pitämiseksi. Käytössä 
myös pieni lukittava vitriini.

Tapulikaupungin kirjasto
Ajurinaukio 5, 00750 Hki
Puh. 09 3108 5075 
tapulikaupungin_kirjasto@hel.fi
Aukioloajat:  ma–to klo 9–20,  
 pe klo 9–16, la klo 10–16
Koulujen kesäloman ajan kirjasto on 
lauantaisin suljettu. Kirjaston näyttely-
tilaa voi varata pienimuotoisten taide-
näyttelyiden pitämiseksi.

Aineistohaku (kirjat yms.): 
www.helmet.fi

The libraries have also books, 
magazines and music in foreign 
languages!

www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_
ja_palvelut/Puistolan_kirjasto/
Tapahtumat 

www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_
palvelut/Tapulikaupungin_kirjasto/
Tapahtumat

Lainatuimmat kirjat alueen kirjastoissa 2020
PuISTOlAN KIrJASTO, aikuisten kirjat:
Tietokirjallisuus:
•  Aleksijevitš, Svetlana: Tšernobylista nousee rukous
•  Tervo, Jari: Loiri 
•  Konttinen, Riitta: Aino Sibelius 
•  Taipale, Ari: Matkaopas Suomeen 
•  Itkonen, Juha: 7+7 – levottoman ajan kirjeitä
Kaunokirjallisuus:
•  Mackintosh, Clare: Lopun jälkeen
•  Oksanen, Sofi: Koirapuisto 
•  Nesbø, Jo: Veitsi 
•  Läckberg, Camilla: Kultahäkki
•  Savonlahti, Sisko: Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu 
PuISTOlAN KIrJASTO, lastenkirjat:
•  Havukainen, Aino: Tatun ja Patun päivitetty Suomi 
•  Rowling, J. K.: Harry Potter ja viisasten kivi 
•  Kallioniemi, Tuula: Verkot 
•  Walliams, David: Poika ja mekko 
•  Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja. 14, Remppaa pukkaa 
•  Kunnas, Mauri: Koiramäen Suomen historia
•  Våhlund, Elias: Käsikirja supersankareille. Osa 2, Punanaamio
•  Andersson, Henrika: Nauvo-Auvon oma kirja
•  Nopola, Tiina: Siiri tekee maalin 
•  Reittu, Ninka: Oma rakas supernapa
TAPulIKAuPuNGIN KIrJASTO, aikuisten kirjat:
Tietokirjallisuus:
•  Tervo, Jari: Loiri 
•  Rautaheimo, Juha: Hermo – murharyhmän mies 
•  Ilmén, Mika: Immu
•  Keskisarja, Teemu: Murhanenkeli – Suuren Pohjan sodan 

ihmisten historia 
•  Kangasniemi et al.: 100 uutta kierrätysideaa: helpot ohjeet 

kotiin & käyttöön 
Kaunokirjallisuus:
•  Nuotio, Eppu: Myrkkykeiso
•  Tuominen, Taija: Tiikerihai
•  Läckberg, Camilla: Kultahäkki 
•  Nesbø, Jo: Veitsi 
•  Dahl, Kjell Ola: Neljäs tekijä
TAPulIKAuPuNGIN KIrJASTO, lastenkirjat:
•  Havukainen, Aino: Tatun ja Patun avaruusseikkailu 
•  Kunnas, Mauri: Kaikkien aikojen avaruuskirja
•  Våhlund, Elias: Käsikirja supersankareille. Osa 1, Käsikirja
•  Mäkipää, Jari: Masi Tulppa. 2, Rooli päällä
•  Rajala, Pertti: Viidakkopoika
•  Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo avaruudessa 
•  Dale, Elizabeth: Samun salainen ystävä
•  Parvela, Timo: Kepler62 Uusi maailma 1: Kaksi heimoa
•  Jackson, Tom: Matkaopas avaruuteen
•  Ibrahim, Marawa: Tytön oma kirja

KIRSI
RAUTIOLA

Olen dokumentaarinen valo-
ja videokuvaaja.Kuvaan
tapahtumanne tunnelman ja
tilanteet aidosti ja
tunteella.

Tarjoan monipuolisia
kuvauspalveluja
henkilöasiakkaille ja
yrityksille.Ota rohkeasti
yhteyttä ja pyydä minut
kuvaamaan elämäsi juhlaan
ja arkeen.

Asun Helsingin Puistolassa.
Puh: (+358) 044 326 7686
kirsi.rautiola@gmail.com
Instagram: kirsirautiola
YouTube: Kirsi Rautiola

VALO- JA VIDEOKUVAUS

IHMISTEN ARKI JA TYÖ

JUHLATILAISUUDET

TAPAHTUMAT

YRITYSKUVAUS
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HAMMASHOITOA

Puistolan Hammaslääkärit
Ajurinaukio 5, 00750 Hki
Ajanvaraus puh. 09 350 7400
www.puistolanhammaslaakarit.com

IV-HUOLTOA

Cervi Talotekniikka Oy
Lampputie 4, 00750 Helsinki
Cervi on Suomen johtava puhtaasti ilmaan kes-
kittynyt IV-toimittaja. Tuotamme asiakkaillem-
me turvallista, terveellistä ja viihtyisää sisäilmaa. 
Ilmanvaihdon ja hormien korjausten ja huollon 
lisäksi teemme savuhormien, keskuslämmityskat-
tiloiden ja lämminilmakehittimien nuohouksia.
Ota yhteyttä huolto@cervi.fi
www.cervi.fi

KAMPAAMOJA ja PARTUREITA 

KATINKA
Marika Vuorenmaa
Puistolantori 5 L 4, 00760 Hki
Puh. 09 388 1100, 040 412 0191
Parturi- ja kampaamopalvelut, kauniit ja kestävät 
rakennekynnet, sekä ripsien pidennykset, 
karvanpoisto sokeroinnilla. Myös lahjakortit! 
Tervetuloa!
www.kampaamokatinka.fi

Salon Faina
Puistolantori 1, 00760 Hki, puh. 09 389 1756
Auki: ti–pe klo 8–17, la klo 8–13. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan. 
Naisille ja miehille hiustenhoitopalvelua. 
Laaja valikoima kotihoitotuotteita.

Päästä Varpaisiin
Hiukset ja Vyöhyketerapia
Arttolantie 1, 00750 Hki, puh. 044 981 9899 
virpi.rintela@gmail.com
www.paastavarpaisiinvirpi.fi
Ihoystävälliset ekokampaamopalvelut ja 
parturityöt. Kasvivärjäys, hiuspohjan hoidot 
savella ja merilevällä.
Vyöhyketerapialle oma rauhallinen huone.

Parturi-kampaamo
Puh. 09 388 3238
Puistolantori 1, 00760 Hki
Auki: ma–pe klo 9–17, la klo 9–14
Alan työt ammattitaidolla, edulliset kotihoito-
tuotteet. Kaikki kampaamoalan palvelut. 
Laitetaanko ihanat kiharat, raikkaat värit vai 
tyylikäs leikkaus? Varaa itsellesi sopiva aika! 
Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaani!

Parturi-Kampaamo ja Ekokampaamo 
Palokellonkuja 5, 00750 Helsinki 
Puh. 040 141 2727
Avoinna: Ma–pe klo 9–18 muina aikoina sopimuk-
sen mukaan. Meiltä saat ammattitaidolla leikkauk-
set, värjäykset, permanentit sekä hiustenpidennyk-
set. Myös kasviväri, energialeikkaus ja turve-meri-
levä-savihoidot. Löydät meidät myös Facebookista. 
Verkkovaraus 24 h www.taifuuni.net

Parturi-Kampaamo
Soili Vihko 
Laaksotie 13, 00760 Hki, puh. 040 824 1213 
Auki: ma, ti, ke, pe klo 8–17, to suljettu,  
la klo 8–13, muita aikoja sopimuksen mukaan.

TukkaTapuli 
Palokuja 4, 00750 Hki, puh. 09 386 2252
Auki: ma–pe klo 10–18, la klo 9–14
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Palveluhakemisto

APTEEKKEJA

Jakomäen apteekki
Jakomäenkuja 2, 00770 Hki
Jakomäen Kauppakeskus, puh. 09 389 2423
Auki: arkisin klo 8.30–19, lauantaisin klo 9–15.
Sähköposti: jakomaenapteekki@apteekit.net
Tervetuloa Jakomäen lähiapteekkiin! 
Palvelemme myös verkossa.
www.jakomaenapteekki.fi

Tapuli Apteekki 
Ajurinaukio 5, 00750 Hki
Puh. 09 386 7986, faksi 09 374 4540
Sähköposti: tapuliapteekki.helsinki@apteekit.net
Auki: ma–pe klo 8.30–19, la klo 9–15
Apteekissamme saatavilla myös hierojan ja jalkahoi-
tajan palvelut. Kysy lisätietoja meiltä. Koronatilanne 
saattaa aiheuttaa muutoksia näihin palveluihin.
Tervetuloa puistolalaisten omaan lähiapteekkiin!
www.tapuliapteekki.fi

ELINTARVIKKEITA

Nummitie 2, 00760 Hki, puh. 020 700 5740
antti.mielonen@k-market.com
Aukioloajat: ma–pe 7–22, la–su 9–22

Puistolantori 1, 00760 Hki, puh. 09 389 3286
antti.mielonen@k-market.com
Aukioloajat ma–pe klo 7–22, la klo 8–21, su 9–21
Haluamme tarjota asiakkaille vaivatonta asiointia 
ja kaiken tarpeellisen yhdellä kertaa.
Toivotammekin kaikki tervetulleiksi rohkeasti 
juttelemaan ja kertomaan toiveitaan.
Antti ja Krista Mielonen 
Löydät meidät myös Facebookista.

FYSIKAALISTA HOITOA ja HIERONTAA

Ks. myös KAuNEuDEN JA TErVEYDENHOITO 

Fysioterapiaa Puistolassa
Puistolantori 1, 00760 Hki, puh. 010 237 700
Fysikaaliset hoidot, akupunktio, lymfaterapia, hie-
ronta, voice massage, äitiysfysioterapia ja puren-
tahoidot, Fascia-käsittely, osteopatia, liikehoidot 
ja kuntoutus. Urheiluklinikka. Myös kotikäyntejä. 
Fysioterapeutit: 
• Johanna Jokinen puh. 050 338 6960, 
• Kirsi Kyyrä puh. 040 594 2263, 
• Riitta Pitkänen puh. 044 507 9024, 
• Ismo Hämeenniemi puh. 040 822 1779, 
• Heli Inkinen puh. 040 529 4848, 
• Karoliina Anttonen puh. 050 413 6882 ja
• Ilmari Nevasmaa puh. 044 984 0757.
www.fysios.fi

Hieronta Brachialis Helsinki
Koulutettu hieroja, eat, Anna Kovasiipi
Otermankuja 5, 00760 Hki, puh. 0400 776 716
Sähköposti: hieronta.brachialis@gmail.com
Hieronta, urheilija lihashuolto, nivelten liikku-
vuuden edistäminen, kivun hoito, syöpäpotilaan 
hieronta, akupunktio, tens ja teippaukset.
www.brachialis.fi

Tapuliapteekki
Ks. Apteekit

SATAKIELIKIERROS 12.6.

Yölaulaja-linturetki  
Malmin lentokentän  
ympäri joka vuosi  
Helsinki-päivänä klo 22  
jo vuodesta 1985 lähtien. 

Järj. Puistola-Seura ry
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KAUNEUDEN ja
TERVEYDENHOITOA

Ks. myös FYSIKAAlISTA HOITOA JA HIErONTAA

Sääskikuja 2 a 6, 00730 Helsinki.
Soita ja varaa aika puh. 040 562 1976.
Marjaana Kontuvuori, lähihoitaja, erikoistumis-
alana jalkojenhoito, SKY Cidesco -kosmetologi. 
Hoitola avoinna sopimuksen mukaan, aikoja myös 
iltaisin ja lauantaisin. Valikoimissa mm. kasvo-, jal-
ka- ja käsihoidot, karvojen poistot, meikit, kesto-
lakkaukset sekä ripsien ja kulmien värjäykset. Lah-
jakortit. Katso muut palvelut netistä. Tervetuloa!
www.kauneushoitolakerbera.fi

Hiukset ja Vyöhyketerapia

Päästä Varpaisiin
Arttolantie 1, 00750 Hki, puh. 044 981 9899 
virpi.rintela@gmail.com
•  Tunne-ja kehovyöhyketerapia 
•  Kuumakivihieronta
•  Intialainen päänhieronta
•  Ekokampaamon puolella hiushoidot 

luonnonaineilla
www.paastavarpaisiinvirpi.fi

Kauneus-Salonki Tania
Puistolantori 5, 00760 Helsinki, puh. 09 222 5123
Auki: ma–pe 10–17, muina aikoina sop. mukaan. 
SKY-kosmetologi Tania Orismaa-Suvinen. Kas-
vohoidot, jalkahoidot, manikyyrit, sokeroinnit, 
meikit, ripsien pidennys, geelikynnet, geelilak-
kaukset, lahjakortit. 
www.kauneussalonkitania.fi

KIINTEISTÖNHUOLTOA, ISÄNNÖINTIÄ 
ja SIIVOUSPALVELUA

Koillis-Helsingin Omakotiyhdistys ry
palvelee jäseniään. Koillis-Helsingin Omakotiyh-
distys on palkannut jäsenistönsä avuksi Omako-
ti-talkkareita tekemään asumiseen liittyviä töitä 

jäsenille 10 €/tunti. Yhdistys vuokraa lyhytaikai-
seen käyttöön painepesuria, pensasleikkuria, ok-
sasilppuria, oksasahaa, sähkösahaa, kattokolaa 
ja ränniharjaa sekä taittotikkaita (työtaso n. 1 m). 
Omakoti-talkkaritoiminta puh. 050 324 9993 ja 
050 325 9993. Laitevuokrausta hoitaa Kalevi Ahl-
gren puh. 040 566 4162, kaleviahlgren@gmail.com.

Seppo Koukkunen Oy
Puh. 0400 617 146, seppo.koukkunen@kolumbus.fi
Kotisiivouspalvelut joustavasti ja tarpeesi mukaan!
www.seppokoukkunen.net

KIINTEISTÖNVÄLITYS ja 
ARVIOINTI

Kiinteistömaailma Helsinki Puistola 
Puistolantori 1, 00760 Helsinki, puh. 0400 171 186
helsinki.puistola@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma Malmi 
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. 09 350 7270, malmi@kiinteistomaailma.fi
Pyydä alueesi Markkinajohtaja maksuttomalle 
kotikäynnille!

KOKOUS- ja JUHLATILOJA

Puistolan Martat ry, Marttala
Puistolantori 5, 00760 Hki
Vuokraamme huoneistoa edullisesti juhliin ja ko-
kouksiin. Tilaan mahtuu jopa 35 henkeä. Vuokraan 
kuuluu astiaston vapaa käyttö. Lisäksi vuokraamme 
kotona pidettäviin tilaisuuksiin 50-hengen ruoka- 
ja kahviastiastoa, joka on Arabian Uhtua-sarjaa. 
Vuokrattavaan astiastoon kuuluu myös vesi-, viini- 
ja kuohuviinilasit sekä ruokailuvälineet. Vuokraam-
me myös pienempiä eriä tai astiaston osia. Tila- ja 
astiavuokraus myös kesä/heinäkuussa. 
Varaukset hoitaa Marttalan emännät 
p. 044 212 7780, arkisin klo 12–18. 
www.puistolanmartat.net

Tuulen Tupa
Ylermintie 2, 00760 Helsinki, puh. 050 594 2821
Edullinen Juhlatila moneen tarpeeseen.
puistolan.tuulentupa@gmail.com
www.puistolantuulentupa.fi

KUKKIA ja LAHJATAVAROITA

Heikinlaaksontie 11, 00760 Hki
Sinikka Simonen, puh. 050 439 9849
Poikkeusoloista johtuen suljettu toistaiseksi. 
Avaamisesta tieto kotisivulla ja kukkakaupan 
ikkuna- ja standi-ilmoituksilla. 
Kaikki tilaustyöt tarvitsemaanne aikaan.
Y Kauniita kukkia ja kransseja
Y  Rippi-, kihla-, hää-, vauva-, onnittelu-, juhla- 

ja surukimput
Y Tyylikkäitä sisustus- ja lahjatavaroita 
www.kukkajalahjasaga.fi

KULTAA ja KELLOJA

Tikkurilan Prisma, Tikkuraitti 20, 01300 Vantaa,
puh. 09 271 3060, auki: ma–pe klo 10–18, la klo 10–15
Kaikenlaiset kellonkorjaukset, kultasepäntyöt, kone- 
sekä käsinkaiverrukset. Edullinen kultakauppa. 
www.kultahelmi.fi

LEIPOMOITA 

Marian Konditoria Oy
Orakas 5, 00760 Hki, puh. 09 342 4570 
Sähköposti: tilaukset@marian.fi
Palvelemme ma–pe klo 6.15–17.15, la klo 9–14
Lähileipomo Heikinlaaksossa: suolaiset ja 
makeat täytekakut, kranssit, pitkot, pullat, 
leivät, lihikset, piirakat... 
www.mariankonditoria.fi

LVI-PALVELUITA

Vesijohtoliike Klaus Ahonen Oy
Aurapolku 7, 00750 Hki, puh. 09 389 1487 
Varmaa LV-palvelua. Asennukset, huoltotyöt, 
saneeraukset ja urakointi ammattitaidolla.

Seppo Koukkunen Oy
Puh. 0400 617 146
seppo.koukkunen@kolumbus.fi
Uudellemaalle keskittyneitä palveluitamme ovat 
lämmitysjärjestelmät, öljypoltinasennukset ja 
huollot sekä putki- ja automaatiojärjestelmät.
www.seppokoukkunen.net

LÄHILEHTI

Koillis-Helsingin Lähitieto
Päätoimittaja Teija Loponen, puh. 050 590 6675
teija.loponen@lahitieto.fi
Ilmoitusmyynti Jussi Haapasaari, 
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi

MYYJÄISIÄ

Marttojen myyjäiset Marttalassa 
Puistolantori 5, Puistola 
• Syysmyyjäiset 3.10. klo 11–14
• Joulumyyjäiset 22.12. klo 12–14

NUOHOUSTA 

Cervi Talotekniikka Oy
Lampputie 4, 00750 Helsinki
Olemme paikallinen yritys ja nuohoojamme ovat 
toimineet tällä alueella jo vuodesta 1995. Laki-
sääteisten nuohousten lisäksi teemme keskus-
lämmityskattiloiden ja lämminilmakehittimien 
nuohouksia, sekä monipuolista hormien ja ilman-
vaihdon korjausta ja huoltoa. 
Tilaa nuohooja kotiisi puh. 040 645 2650  
(klo 7–18) tai sähköpostilla huolto@cervi.fi
www.cervi.fi 
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RAKENNUSTARVIKKEITA

K-Rauta Malmi Procenter
Kankiraudantie 6, 00700 Hki
Puh. 020 753 0500
Avoinna ma–pe klo 6.30–19, la–su suljettu
Täyden palvelun rautakauppa, josta rakentamisen 
ammattilaiset voivat tilata kaiken tarvitsemansa 
niin pieniin kuin suuriinkin rakennusprojekteihin. 
Muista myös kuljetus- ja rahoituspalvelut.
k-rauta.malmi@k-rauta.fi 
www.k-rauta.fi

STARK Suutarila 
Valokaari 6, 00750 Hki
Puhelin 09 3541 2900
Faksi 09 346 3046/myymälä 
Avoinna ma–pe klo 6–19, la klo 9–18
Rakennustarvikkeet, puutavara ja levytuotteet, 
työkalut, kylpyhuonekalustenäyttelyt, sisustus-
tuotteet, tulisija- ja saunanäyttelyt. 
https://www.stark-suomi.fi/fi/

RAVINTOLAT ja PIZZERIAT

Pizzapalvelu
Pizza- ja kebabravintola
Puistolantori 1, 00760 Hki
Puh. 09 389 3636
Pizzat, kebabit, salaatit. Ilmainen kotiinkuljetus 
(vähintään kaksi annosta). 
Auki: ma–to klo 10–21, pe klo 10–22, 
la klo 12–22, su 12–21
Tervetuloa alueen suosituimpaan paikkaan! 
Lista myös netissä www.pizzapalvelu.net

RENGASLIIKKEITÄ

Kehärengas Oy
Jäähdytintie 24, 00770 Hki, Tattarisuo
Puh. 09 388 1345
Sähköposti: myynti@keharengas.fi
Auki: klo 9–17
Uudet ja käytetyt renkaat, vanteet myös mp-
renkaat. Korjaukset, asennukset odottaessa. 
www.keharengas.fi

OMPELIMOJA 

Sirkkalanmäki 18 A
00760 Helsinki
puh. 044 041 6688

Puistolassa sijaitseva kotiompelimo tekee mitta-
tilausvaatteita, vaatteiden muokkauksia ja kor-
jauksia. Ompelimo toimii ajanvarausperiaatteella. 
Aikoja joustavasti myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
Syateljén betjänar också på svenska!
www.ompelimoloihtimo.fi
www.facebook.com/ompelimoloihtimo

OPTIIKKOJA ja SILMÄLÄÄKÄREITÄ

Malminkaari 15, Malmin Nova, katutaso, 
00700 Helsinki, puh. 09 345 1265
Avoinna: ma–pe klo 9–18, la klo 9–14
Näöntutkimukset, silmälasit, piilolasit, 
aurinkolasit, työnäköasiat, ajokorttilausunnot, 
silmälasien korjaukset. Kaikki työt edullisesti ja 
nopeasti – jo vuodesta 1982. 
www.malminoptiikka.fi

PUTKIASENNUSTÖITÄ ja HUOLTOA

Pihlajamäen Putki Oy
Vuolukiventie 4 B 16, 00710 Hki
Puh. 0400 402 377

RAKENNUS- ja REMONTTIPALVELUT

K-Rauta Malmi Procenter
Kankiraudantie 6, 00700 Hki
Puh. 020 753 0500
Avoinna ma–pe klo 6.30–19, la–su suljettu
Meiltä saat kaikki kodin remontit ja asennustyöt 
ammattilaisten tekemänä luotettavasti ja no-
peasti. Muista myös kuljetus- ja rahoituspalvelut.
k-rauta.malmi@k-rauta.fi 
www.k-rauta.fi

TILITOIMISTOJA/YRITYSPALVELUJA 

OK HALLINTO 
Puh. 050 381 4888
okhallinto@gmail.com
OK-Hallinto on asunto-osakeyhtiöiden kirjanpi-
toon erikoistunut tilitoimisto Puistolassa. Teem-
me myös tarvittavat laskelmat, esim. lainaosuus- 
ja vastikelaskelmat, talousarviot jne.
Myös pienet pk-yritykset ja pienet kiinteistösijoit-
tajayritykset kuuluvat toimialaamme.

VALO- JA VIDEOKUVAUSTA

KIRSI RAUTIOLA 
Olen dokumentaarinen valo- ja videokuvaaja. 
Kuvaan tapahtumanne tunnelman ja tilanteet 
aidosti ja tunteella. Tarjoan monipuolisia 
kuvauspalveluja henkilöasiakkaille ja yrityksille. 
Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä minut 
kuvaamaan elämäsi juhlaan ja arkeen. 
Toimitan kuvat / videon USB-tikulla täydellä 
resoluutiolla. 
Asun Helsingin Puistolassa.
Puh. 044 326 7686
Sähköposti: kirsi.rautiola@gmail.com
Instagram: kirsirautiola
YouTube: Kirsi Rautiola

VERHOOMOJA

Verhoomo Silkki
Arttolantie 1, 00750 Helsinki 
Puh. 040 500 7115 
jaana@verhoomosilkki.fi
Huonekalujen verhoilutyöt  
ja verhoilukankaat sekä  
yksityis- että yritysasiakkaille. 
www.verhoomosilkki.fi

SEURAKUNTA

Malmin seurakunta, kirkkoherranvirasto
Kunnantie 1, puh. 09 2340 4400

Puistolan kirkko
Tenavatie 4, puh. 09 2340 4425

Tapulin seurakuntakoti
Maatullinkuja 4, puh. 09 2340 4426

www.facebook.com/puistolankirkko
www.helsingin seurakunnat.fi/malmi
www.facebook.com/malminseurakunta

SIIVOUSPALVELUA 

Ks. Kiinteistönhuoltoa, isännöinti ja 
siivouspalvelua

SÄHKÖALA

Saturnuksentie 3 A, 00750 Hki
Puh. 044 578 4572
Sähköposti: aki.asikainen@akinsahko.fi
Pienet ja suuret sähkötyöt!
Sähköurakoinnit ja tarvikemyynti. 
Helsinki – Vantaa – Espoo
24 h päivystys. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsen.
www.akinsahko.fi

Kirvestie 34 B, 00760 Helsinki
Puh. 050 576 6324
henrik@valkeus.fi
Sähköasennukset koteihin ja toimistoihin. 
Valtuutettu sähköasentaja.
www.valkeus.fi
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Puistolan liikuntahalli 
Koudantie 2, 00760 Hki, puh. 09 3108 7120 

Puistolan liikuntapuisto
Koudanpolku 4, 00760 Hki, puh. 09 3108 7120
Liikuntapalvelun tilojen varaukset:
Varaukset puh. 09 3108 7800 tai 
liikuntapaikkavaraukset@hel.fi
Valaistu hiekkakenttä toimii talvisin luistinratana 
ja kesäisin jalkapallokenttänä. Kesäisin voi pelata 
myös tennistä, lentopalloa ja koripalloa. Talvella 
kentällä on jääkiekkokaukalo. Kentän läheisyy-
dessä sijaitsevalla 550 m pitkällä valaistulla puru-
radalla on talvisin latu.

Ulkoilu ja urheilu

PUISTOLAN 
TIKKAMESTARUUSKISAT 

on järjestetty Puistola-päivillä vuodesta 
1993 lähtien. Ensimmäisen kiertopalkin-
non voitti omakseen Juha Nummenpää, 
joka sai pokaaliin syksyllä 2010 kolman-
nen kiinnityksen. 
Vuoden 2018 Darts mestaruuskisat hei-
tettiin 11.–14.9.2019 vuoroilloin ravinto-
la Tapulin Mestarissa ja Bar Tapulin Pia-
nossa. Järjestelyistä vastasi Tapuli Darts 
Team, ja vetäjänä ja tuomarina toimi 
Reijo Kinnula.

Tulokset 2019
1. Ari Tiainen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
2. Jesse Laatikainen . . . . . . . . . . . . . .367
3. Juha Nummenpää . . . . . . . . . . . . .347
4. Tarja Kinnula  . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
5. Markku Lundahl  . . . . . . . . . . . . . . .309
6. Jaana Kosonen  . . . . . . . . . . . . . . . .306
7. Vesa Nurminen . . . . . . . . . . . . . . . .295
8. Anne Andersson . . . . . . . . . . . . . . .294
9. Aki Puikkonen . . . . . . . . . . . . . . . . .285
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cervi.fi

Ilmanvaihto 
kuntoon.

p. 044 426 7500

Ota yhteyttä: 
• Savuhormien nuohoukset  

ja piippujen kunnostukset 
nuohous@cervi.fi

• Ilmanvaihdon puhdistukset,  
huollot, säädöt ja mittaukset 
huolto@cervi.fi

TALOYHTIÖIDEN 
KIRJANPIDOT JA 
TILINPÄÄTÖKSET

OK-HALLINTO
okhallinto@gmail.com

puh. 050 381 4888

PUISTOLAN MARTAT RY 
vuokraa Marttalaa 

os. Puistolantori 5, 00750 Helsinki

Marttalan emännät vastaavat tiedusteluihin 
tila- ja astiavuokrauksista, puh. 044 212 7780, 
arkisin klo 12–18.
Kudonta-asemamme toimii Marttalan alaker-
rassa. Siellä on mahdollisuus kutoa kangaspuil-
la esim. mattoja ja poppanaa. Tiedusteluihin 
kudonta-asemasta vastaa Aino Laasonen,  
puh. 050 577 9556, klo 18 jälkeen. 

Syysmyyjäiset pidäm-
me 3.10.2020 klo 11–14, 
jollei tule uusia korona-
rajoituksia.
Pane kalenteriin valmiiksi myös joulumyyjäis-
temme ajankohta, joka on 22.12. klo 12–14.
Myyjäisissämme on myös gluteenittomia- ja 
laktoosittomia tuotteita sekä käsitöitä.
Käythän tutustumassa kotisivuihimme: 
www.puistolanmartat.net

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
LIPUNNOSTO

Puistolantorilla 6.12.2020 klo 9. 
Kirkolla on klo 10 itsenäisyyspäivän messu  
ja sen jälkeen kirkkokahvit. 

++++++++++
Posti, Puistola

Malmin K-Citymarket 
Malminkaari 19, 00700 Helsinki 

Puh. 020 4511/postin vaihde
Auki: ma–la klo 8–21, su klo 10–21

++++++++++
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Terveyspalvelut

Vuoden 2014 alusta voi valita terveysasemansa 
mistä kunnasta tahansa. 
Ilmoituslomake www.hel.fi/static/sote/ 
lomakkeet/Te-032_Terveysasema_valinta.pdf
Valinta tehdään vähintään vuodeksi.

Puistolan terveysasema
Palvelualue: Tapuli, Vanha Puistola
Ajurinaukio 1, 00750 Hki
Puh. 09 3105 3300 
Avoinna ma, ti, to ja pe klo 8–16, 
ke klo 8–18 ajanvarauksella. 
Takaisinsoittopalvelu on käytössä.

Jakomäen terveysasema
Palvelualue: Heikinlaakso, Jakomäki, Suurmetsä
Vuorensyrjä 8, 00770 Hki
Puh. 09 310 53153 
Avoinna ma–pe klo 8–16 ajanvarauksella. 
Takaisinsoittopalvelu on käytössä.

Koilliset hammashoitolat
Hammashoitoon varataan aika keskitetyn 
ajanvarauksen kautta puh. 09 310 51400,
ma–to klo 7–18 ja pe klo 7–15.
Takaisinsoittopalvelu on käytössä.

Koillinen kotihoitoyksikkö
Tietoa kotihoidon palveluista saat alueen 
kotihoidonohjaajalta ma–pe klo 9–15.

Lähipalvelualue Puistola 1
Puistola, Tapulikaupunki, puh. 09 310 58534
Käyntiosoite: Maatullinaukio 10 A, 3. krs
Lähipalvelualue Jakomäki 1, puh. 09 310 58571 
Käyntiosoite: Vuorensyrjä 8 
www.hel.fi/kotihoito 

Päivystyspalvelut
Soita ensin päivystysavun maksuttomaan 
numeroon 116 117 (24 h)

Aikuiset
Malmin sairaala ja päivystys
Käyntiosoite: Talvelantie 6, J-porras
Puh. 09 310 6611/vaihde

Lapset 16 v. 
Uusi lastensairaala, Stenbäckinkatu 9, Helsinki
1. kerros, A-ovi 

Terveysneuvonta 24 h 
puh. 09 310 10023

Hätänumero 112

Matkailijan terveysopas: 
www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat

Kauneus-salonki Tania

Puistolantori 5
00760 Helsinki

Avoinna:
ma-pe 10-17 • la sop. mukaan

Tania Orismaa-Suvinen
SKY-kosmetologi
Puh. (09) 222 5123
Avoinna: ma–pe 10–17, 
muina aikoina sop. mukaan
www.kauneussalonkitania.fi

   JAKOMÄEN APTEEKKI
 Jakomäenkuja 2, 00770 Helsinki 
 Jakomäen kauppakeskus, puh. 09 389 2423 
 Palvelemme myös verkossa
	 www.jakomaenapteekki.fi	

Palvelemme
ma–pe 8.30–19, la 9–15

Tervetuloa lähiapteekkiin!

                  
         Öljypoltinhuoltoa ja asennusta jo vuodesta 1975   
 
 

Yrttimaantie 24, 00740 Helsinki ¥ 
puh: 0400 617146 ¥ Email: seppo.koukkunen@kolumbus.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuon pikkutekstin Seppo Koukkunen Oy:n alta saisi pistää ilmoitustekstinä vähän 
alemmaksi, isommalla keskelle, jos sen saa tuosta nimen alta pois.  Kehys ympärille.  
 

LVI-työt, öljypoltinhuollot ja kotisiivouspalvelut.
Soita ja 

varaa aika 
040 
562

1976

Kauneushoitola Kerbera on nyt myös jalkahoitola!

Sääskikuja 2 a 6 | www.kauneushoitolakerbera.fi

Hoitajanasi jalkahoitohin erikoistunut lähihoitaja, 
Sky Cidesco -kosmetologi Marjaana Kontuvuori.

PUISTOLASSA 
VUODESTA 
2001
*K A U N E U S H O I T O L A  //  J A L K A H O I T O L A

KERBERA
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Lasten päiväkodit

Koillinen varhaiskasvatusalue 2 
Jakomäki-Puistola-Suutarila 
Palveluneuvonta  puh. 09 310 44986
ma–pe klo 10–12 ja 13–15 

Kunnalliset päiväkodit: 
Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä 
hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon 
tarvetta. 
Alppikylä, Alppikylänkatu 5  09 3107 3084 
Suurmetsä, Kalteenpolku 3  09 3107 3131
Himmeli, Olkilyhteentie 17  09 3107 3725 
Perttu, Pertunpellontie 10  09 3104 6808
Kaskisavu, Töyrynummentie 6  09 3107 4207 
Pentinkulma, Linnunradantie 6 09 3104 6811 
Seulanen, Seulastentie 11 09 3107 3086
Vaskiniitty, Vaskiniitynkuja 2 09 3107 3086 
Klaara, Mehiläistie 6-8 09 3107 3536
Vihtori, Mehiläistie 6  09 3107 3536
Nurkka, Nurkkatie 2 09 3107 3783
Savotta, Puunkaatajantie 16 09 3107 3612
Kotilo, Somerikkokuja 1  09 3107 3921
Naava, Jakomäenpolku 5  09 3107 3131
Minttu, Palovartijantie 19  09 3107 3711
Päiväkoti Neilikka,  
Palokuja 4, 2. krs 09 3106 9582
Kumina, Pikkaraistie 7  09 3106 9564
Pikkuprinssi,  
Maatullinkuja 12  09 3107 3497
Päiväkoti Satulinna,  
Kimnaasipolku 5  09 3107 3497

Perhepäivähoitoalue  
Puistola-Jakomäki-Suutarila 

ryhmäperhepäiväkodit:
Pikku-Heikki,Tukkit. 18 A  09 3105 7495
Simpukka, Jakomäentie 10 A  09 3105 7507
Sirkka*, Puistolantori 1  09 3104 6801
Arttu, Pertunpellontie 10 09 3105 7430
Tiikeri*, Pertunpellontie 10 09 3105 7428
*varakoti

Yksityiset päiväkodit:
Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla 
yhteyttä suoraan päiväkotiin. 
Kukonaskel, Fallkullan montessori- 
leikkikoulu, Tasankotie 9 A 1   044 317 4793
Mielu, Kankarepolku 5   044 244 4764
Puistikko (suomi/engl),  
Hatuntekijänkuja 7–9  050 573 8326
Kristillinen päiväkoti Samuel,  
Mätästie 5   09 388 2490
Tenava,Vaakamestarinpolku 2   040 080 5792
Toimela, Jakomäent 6 E   09 389 3505
Touhula Puistola, Tenavatie 2   050 563 7327
Verso, Pertunpellontie 5   045 349 2400
Versonkulma, Pertunpellontie 3  050 305 1550
Mishutka (suomi/venäjä),  
Hatuntekijänkuja 7–9  040 913 6261

leikkipuistot avoinna klo 9–16:
Jakomäki, Kolupolku 10  09 3105 7498
Linnunrata, Linnunradantie 8  09 3105 7414
Nurkka, Nurkkatie 2  09 3105 7521
Tapuli, Moisiontie 18  09 3105 7560

Verhoomo Silkki
• huonekalujen verhoilutyöt 
• verhoilukankaat 
• yksityiset- ja yritysasiakkaat
Soita 040 500 7115 
Tule käymään Arttolantie 1, 00750 HKI 
Lähetä postia jaana@verhoomosilkki.fi
www.verhoomosilkki.fi



Puistolan Alueopas 2020–2021      Puistola-Seura ry48 Puistolan Alueopas 2020–2021      Puistola-Seura ry49

Pohjois-Helsingin musiikkiopisto on taideoppilai-
tos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perus-
opetuksen mukaista musiikin opetusta.  
Opetuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä 
hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin 
elinikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet 
musiikkialan ammattiopintoihin suuntautuville 
oppilaille. 
Rehtori Kalle Hassinen, puh. 040 701 3893
kalle.hassinen@phmo.fi
Kotisivu: www.phmo.fi

Helsingin työväenopisto
Malmitalo 
Ala-Malmin tori 1B, 00700 Helsinki
Puh. 09 3108 8610
Sähköposti: työväenopisto@edu.hel.fi
Kotisivu: www.opisto.hel.fi
Helsingin kaupungin työväenopiston kursseil-
le voivat osallistua kaikki 16 vuotta täyttäneet 
asuinpaikastaan riippumatta.

Oppilaitoksia

Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu 
Sivutoimipiste: Malmitalo 
Ala-Malmintori 1, 00700 Helsinki
Puh. 045 124 3586
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu antaa taiteen 
perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan 
oppimäärän mukaista opetusta kuvataiteessa 
4–20-vuotiaille Opetus on tavoitteellista, vuosit-
tain etenevää ja perustuu opetussuunnitelmaan. 
Koulu järjestää lyhytkursseja lukukausien aikana 
ja kesällä.
Rehtori Heidi Romo, puh. 040 134 1939
Toimisto puh. 045 124 3586
Kotisivu: www.kuviskoulu.fi

Pohjois-Helsingin musiikkiopisto
Kanslia: Malmitalo
Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki
Puh. 040 4555 756
Sähköposti: kanslia@phmo.fi 

Kutsu ideoimaan Puistolan 
Elävää joulukalenteria

Viime vuonna Puistolassa toteutettiin jo kolmannen kerran Elävä joulukalenteri, jossa oli ta-
pahtuma miltei jokaiselle joulua edeltävälle joulukuun päivälle. Elävän joulukalenterin idea-
han on tarjota jouluinen elämys puistolan väelle 1.–24.12. Tapahtuma voi olla esimerkiksi 
musiikkiesitys, laulua tai laulattamista, runonlausuntaa, askartelua, joulupihan tai -ikkunan 
paljastus, glögin tai joulupuuron tarjoaminen. 
 Yhteistä asiaa valmistelee Puistola-Seura, 
joka haluaa taas haastaa Puistolan yhteisöjä, 
yrityksiä ja joulumielisiä yksityishenkilöitä 
tarttumaan toimeen. Lähetä ideoitasi osoit-
teella puistolaseura@gmail.com. Kerro ha-
luatko toteuttaa luukun itse vai pistetäänkö 
se toivomuslistalle jonkun muun toteutetta-
vaksi. Varauskalenteri avataan marraskuussa, 
koronavarauksella. 
 Tervetuloa tekemään yhteistä joulukalen-
teriamme!

Puistolan Elävän joulukalenterin avajaiset 1.12.2019 Sakerintie 5 A:ssa.  
Näytillä oli sota-ajan ja vähän uudempiakin puhdetöitä.
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Kansalais- ja yhteisötoimintaa

Luettelossa on esitelty lyhyesti Puistola-Seuran 
toimialueen yhdistysten, kerhojen ja seurojen 
toimintaa. Tiedot perustuvat järjestöjen lähet-
tämiin ja/tai toimittajan tarkastamiin tietoihin. 
Luettelo tarkistetaan kerran vuodessa järjestöjen 
ehdotusten pohjalta. 

Lyhenteet
pj – puheenjohtaja
vpj – varapuheenjohtaja
sh – sihteeri
@ = sähköpostin tunnus

Yhteisöihin voi liittyä ja saada lisätietoa ottamalla 
yhteyttä tässä alueoppaassa mainittuihin hen-
kilöihin. Ajankohtaisesta toiminnasta saa tietoa 
alueellamme ilmestyvistä lehdistä. Jos tiedossasi 
on uusi yhteisö tai haluat päivittää näitä tietoja 
ota yhteys: Seppo.Laaksonen@Helsinki.fi.

AA-kerho
”AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he ja-
kavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toi-
vonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa 
sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholis-
mista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu 
lopettaa juominen.” Alueellamme on ryhmiä 
Puistolan kirkolla, Tenavatie 4 sekä Heikinlaaksos-
sa, Sienitie 48, matala tiilirakennus. 
Katso tarkemmin: www.aa.fi tai  
https://aahelsinki.fi/kokoukset/ 
AA-vastauspalvelu 040 848 4000 ja 
09 750 200 (ma–su 9–21)
Sähköposti aa@aa.fi

Hontai Judo ry Judoseura
Olemme junioritoimintaan erikoistunut judo-
seura, joka tarjoaa laadukasta judon opetusta 30 
vuoden kokemuksella lapsille ja aikuisille. Judo-
liitto palkitsi Hontai Judon vuoden 2017 judo-
seurana. Toimintaamme kuuluu muksu- ja jun-
nujudoa (4–7-v.) sekä eri tasoisia kursseja kaiken 
ikäisille. Syksyllä 2020 otamme uusia harrastajia 
muksu- ja junnujudoon sekä lasten alkeiskurs-

sille. Aikuiset voivat aloittaa kuntojudossa myös 
ympäri vuoden. Seura osallistuu aktiivisesti Etelä-
Suomen aluetoimintaan ja leireille sekä kilpailui-
hin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Harjoituk-
set pidetään osoitteessa Lampputie 4, 00750 Hki. 
Lisätietoja, harjoitusajat ja kursseille 
ilmoittautuminen: www.hontaijudoclub.com

Koillis-Helsingin Omakohtiyhdistys ry
syntyi, kun Puistolan ja Suutarilan Omakotiyh-
distykset yhdistyivät 1.1.2020 alkaen. Suomen 
Omakotiliiton ja Suomen Omakotiliiton Helsin-
gin piirin jäsen. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 
jokainen, jolla on oma tai vuokrattu koti kerros-, 
rivi- tai pientalossa. Yhdistys toimii jäsentensä yh-
dyssiteenä, valvoo jäsentensä alueellisia ja yhteis-
kunnallisia etuja sekä pyrkii edistämään omakoti-
asumiseen liittyviä harrastuksia ja toimintoja. 
Jäsenetuina mm. Omakotitalkkarien palvelut 
050 324 9993 ja 050 325 9993 edullisesti 10 €/
tunti. Omakotiliiton valtakunnallinen edunval-
vonta ja Suomen omakotilehti sekä maksuton 
laki-, rakennus-, puutarha- ja energianeuvonta. 
Yli kahdenkymmenen yhteistyökumppanin jä-
senetuja ja alennuksia mm. vakuutuksista, raken-
nusmateriaaleista ja sähköstä. 
Lisäksi yhdistyksen paikalliset edut mm. poltto-
aineista ja autonpesusta. Yhdistys vuokraa jä-
sentensä lyhytaikaiseen käyttöön painepesuria, 
pensasleikkuria, oksasilppuria, oksasahaa, sähkö-
sahaa, kattokolaa ja ränniharjaa sekä taittotikkai-
ta (työtaso n. 1 m). 
Vpj Tiina Liuha, 040 196 0163, tiina.liuha@
hotmail.com, sh Pirjo Isotupa, 050 522 8328, 
pirjo.isotupa@gmail.com.  
Laitevuokraus Kalevi Ahlgren, 040 566 4162, 
kaleviahlgren@gmail.com. 
Kotisivut: www.omakotiliitto.fi/puistola

Koudat ry
Koudat ry on vuonna 1980 perustettu sekapar-
tiolippukunta, joka toimii Puistolan ja Tapanilan 
alueella. Viikoittaisten kokousten lisäksi koutiin 

voi törmätä kesä- ja talvileirillä ja lukuisilla muilla 
retkillä ympäri vuoden. Paraatin kovin ääni, jääte-
lönsyönti, kesäinen kanoottivaellus, vaaleanpu-
nainen talo – siitä meidät tunnistaa! 
www.koudat.fi

Kristillisdemokraattien  
Pohjois-Helsingin paikallisosasto ry
Paikallisosasto osallistuu valtiolliseen ja kunnalli-
seen toimintaan kristillisen elämänkatsomuksen 
pohjalta ja järjestää jäsen- ja yleisötilaisuuksia ja 
pitää yhteyttä kaupunginvaltuutettuihin ja kan-
sanedustajiin. Pj Karl Stellberg, 0400 852 125,  
bagges@kolumbus.fi, sh Marjatta Kähkönen, 
marjattakahkonen@hotmail.com, 
puh. 044 526 2217.

Lions club HKI/ Park
Puistolassa toimii naisleijonien klubi. Klubin toi-
mintaperiaatteena on maailmanlaajuisen leijona-
järjestön mukaisesti osallistua niin kansalliseen 
kuin kansainväliseen toimintaan. Klubi järjestää 
erilaisia tapahtumia varojen keräämiseksi, auttaa 
ja palvelee apua tarvitsevia lähimmäisiä sekä tu-
kee nuoria ja heidän harrastustoimintaansa. Jos 
olet kiinnostunut humanitäärisestä toiminnasta, 
tai sinulla on jotain kysymyksiä, ota yhteyttä. 
Presidentti Jaana Aura, 0400 624 262,  
jaana.aura@hotmail.com, Sh Virpi Simpura,  
044 3084292, virpi .simpura @gmail.com,  
yhteys myös: lchelsinkipark@gmail.com

Lions Club Hki/Puistola
Puistolan Leijonat toteuttaa toiminnassaan kan-
sainvälisen leijonajärjestön vaativaa ajatusta, 
”We serve – me palvelemme!”. Puistolan Leijonat 
tukee oman alueensa laitoksia, järjestöjä ja hen-
kilöitä sekä rahallisesti että tekemällä erilaisia 
palvelutöitä. Klubi järjestää tapahtumia varojen 
keräämiseksi. Joulukuusien myynti on eräs ta-
pamme kerätä varoja hyväntekeväisyyteen.  
Uusi myyntipaikkamme on Puistolan VPK:n piha-
piirissä. Kaikki kerätyt ja saadut varat menevät ly-
hentämättöminä alueemme kouluille, nuorisolle, 
vanhuksille ja muille apua tarvitseville. 
Jukka Grönlund, puh. 040 544 5735,  

jae.gronlund@gmail.com, Sh Veli Alaluusua,  
puh. 0400 730548, veli.alaluusua@luukku.com. 
Sähköposti: helsinki.puistola@lions.fi
www.lions.fi/district107-n/HkiPuistola

Lions Club Hki/Suurmetsä
Klubi on perustettu 1981 ja se toimii Suurmetsän, 
Heikinlaakson, Jakomäen, Alppikylän ja Tattari-
suon alueilla järjestäen erilaisia tapahtumia ja 
julkaisemalla Me Palvelemme -lehteä. Kertyneet 
varat jaamme lyhentämättöminä nuorisolle, kou-
luille, vammaisille, vanhuksille sekä apua tarvit-
seville lähimmäisille.  
Presidentti Pauli Nevalainen, puh. 045 261 2731, 
pavene@me.com, Sh Heikki Takamaa,  
puh. 050 405 9320, heikki.takamaa@kolumbus.fi. 
Lisätietoa Lions toiminnasta www.lions.fi tai 
www.verkkoviestin.fi/lionshkisuurmetsa. 

Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY)
Perustettu 2002. Yhdistyksen tarkoituksena on 
Malmin historiallisen lentokentän toiminnan säi-
lyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentoken-
tän toimintaedellytysten kehittäminen, edistä-
minen ja tukeminen. Vapaamuotoisen jäsenyysil-
moituksen voi lähettää postitse osoitteeseen 
Malmin lentoaseman ystävät ry, Helsinki-Malmin 
lentoasema, 00700 Hki tai sähköpostilla  
info@malmiairport.fi. Pj Timo Hyvönen,  
puheenjohtaja@pelastamalmi.org, 050 374 8371, 
sh Marco Corsi, info@malmiairport.fi. 
www.malmiairport.fi/mly/ 
malmin-lentoaseman-ystavat

Malminseudun Yritysyhdistys ry
Yritysyhdistyksen tarkoituksena on kehittää Mal-
min alueella sijaitsevien yritysten toimintaedelly-
tyksiä. Yhdistys antaa kaupungille lausuntoja ase-
makaavaehdotuksista ja liikennesuunnitelmista. 
Yhdistys pyrkii myös lisäämään alueella toimivien 
yritysten yhteistyötä ja verkostumista. Eräs tavoi-
te on ylläpitää hyviä suhteita alueemme kaupun-
ginosayhdistyksiin.  
Pj Lisbet Sipilä, lisbet.sipila@hinausautokeskus.fi. 
Lisätietoja saa yhdistyksen kotisivuilta: 
www.malminseudunyritysyhdistys.fi

http://www.malmiairport.fi/mly/malmin-lentoaseman-ystavat
http://www.malmiairport.fi/mly/malmin-lentoaseman-ystavat
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MLL:n Puistolan yhdistys
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Puistolan 
yhdistys on perustettu 1986. Se tarjoaa alueen 
lapsille ja heidän perheilleen monenlaista toimin-
taa. Tarjolla on erilaisia kerhoja, kursseja ja per-
hekahvilatoimintaa sekä tapahtumia. Tavoittee-
namme on tuoda alueen lapsiperheiden arkeen 
iloa, elämyksiä ja tekemisen riemua sekä tukea 
vanhempia heidän kasvatustyössään. Toimimme 
etupäässä Puistolan, Heikinlaakson, Jakomäen ja 
Tapulikaupungin alueilla. Toimintamme perustuu 
vapaaehtoistyöhön; vain kerhojen vetäjät ovat 
palkattuja työntekijöitä. Otamme ilomielin tuorei-
ta ideoita ja uusia voimia toimintaamme mukaan. 
Lämpimästi tervetuloa! 
Jäsenmaksumme on 25 € vuodessa. Jäseneksi 
voit ilmoittautua lomakkeella tai sähköpostilla 
osoitteeseen puistola.mll@gmail.com. 
Pj Hannele Siro, hannele.siro@iki.fi, vpj Johanna 
Salmi, johanna.katariina.salmi@gmail.com.
Facebook: MLL Puistola 
https://puistola.mll.fi

Nummisuutarin palsta-alue
Vuodesta 2011 alkaen Nummisuutarin palsta-
aluetta on isännöinyt Hyötykasviyhdistys ry, 
joka on valtakunnallinen vuonna 1978 perus-
tettu luonnonmukaista kotiviljelyä edistävä 
yhdistys. Palstaviljelijöillä on halutessaan mah-
dollisuus osallistua Annalassa (Hämeentie 154) 
järjestettäviin läpi vuoden pidettäviin tilaisuuk-
siin ja puhelimitse saada neuvoja viljelyä kos-
kevissa asioissa. Vapautuvat viljelypalstat jae-
taan arpomalla maaliskuun loppuun mennessä 
saapuneiden hakemusten kesken. Lisää tietoa 
palstoista löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Siel-
lä voi täyttää myös palstahakemuksen. 
Yhteystiedot: Hyötykasviyhdistys ry,  
Mechelininkatu 51, 00250 Helsinki. 
Toimisto: 040 455 7141.
www.hyotykasviyhdistys.fi

Pohjois-Helsingin musiikkiopiston 
kannatusyhdistys ry
Pohjois-Helsingin musiikkiopiston kannatusyh-
distys ylläpitää Pohjois-Helsingin musiikkiopis-

toa, joka on yksityinen, lakisääteistä valtionapua 
sekä Helsingin kaupungin toiminta-avustusta 
saava oppilaitos, joka on perustettu vuonna 
1969. Oppilaita opistossa on n. 600 ja opettajia ja 
muuta henkilökuntaa n. 45 henkilöä. 
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto sijaitsee 
erinomaisten kulkuyhteyksin varrella Malmilla, 
Latokartanontie 5:ssä sekä Malmitalossa. 
Lisätietoa: www.phmo.fi

Puistola-Seura ry
Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton 
(HELKA) jäsenseura. Perustettu 12.5.1977. 
Pj Kari Koponen, 050 329 1505, 
kari.koponen2@gmail.com, 
sh Terttu Heinonen, 040 751 8533, 
terttu.heinonen@kolumbus.fi. 
Ks. sivut 8 ja 9. 

Puistolan Eläkkeensaajat ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:n jäsenyhdistys, 
perustettu 1973. Toimii eläkkeensaajien palve-
lujen ja elinehtojen kehittämiseksi. Virkistystoi-
mintaa retkeilyjen ja vierailukäyntien muodossa. 
Kokoontuminen joka toinen tiistai klo 14 Puisto-
lan kirkolla Tenavatie 4.  
Tarkemmat tiedot ohjelmasta Koillis-Helsingin 
Lähitieto-lehden Menoja palstalla.  
Tervetuloa mukaan. 
Pj Terttu Ulander, 040 778 9460,  
ulanderterttu74@gmail.com,  
sh Päivi Lehtonen-Kettunen, 050 543 5332,  
lehtonenkettunen@gmail.com. 
Kotisivut www.puistola.elakkeensaajat.fi

Puistolan kirkon musiikkitoiminta
Lastenkuoro Laulupuu ja musiikkileikkikouluja eri 
ikäisille ja kamarikuoro Stella Vocalis. Aikuisten 
kuorotoiminnasta saa tietoa kanttori Taru Hämä-
läiseltä, puh. 09 2340 4493, taru.hamalainen@
evl.fi, tai musiikkityön johtavalta kanttorilta Kaisu 
Rauhamaalta, puh. 09 2340 4494.

Puistolan Kokoomus ry
Puistolan alueella toimiva Helsingin Kokoomuk-
sen paikallisyhdistys tarjoaa tilaisuuden poliitti-

seen keskusteluun ja kokoomuslaisen kunnal-
lispoliittisen vaikutuskanavan. Aktiivijäsenille 
tarjolla tekemistä alueen kokoomustoiminnassa. 
Pj Heimo Laaksonen, 0400 731 055, 
hemppa.laaksonen@kolumbus.fi.

Puistolan Martat ry
Marttala, Puistolantori 5, 00760 Helsinki
Perustettu 1938. Olemme Uudenmaan Marttojen 
jäsenyhdistys. Martat on perheiden hyvinvointia 
edistävä järjestö, joka tarjoaa jäsenilleen moni-
puolista toimintaa. Meillä toimii esim. lukupiiri, 
kudonta-asema, käsityökerho, hardanger-ryhmä 
ja ruokamartat. Kokoonnumme Marttalassa joka 
toinen torstai klo 18–20. Marttalan ikkunassa on 
nähtävillä kuluvan kauden toimintakalenteri. 
Pj Katja Asikainen, 050 352 9720,  
katja.asikainen@akinsahko.fi, sh Tuula Ranta, 
040 512 6535, tuula.anneli.ranta@gmail.com. 
Kotisivumme: www.puistolanmartat.net

Puistolan Pyry ry
Perustettu 1961. Toimii Puistolan alueella. Seuras-
sa harrastetaan karatea, kuntolentopalloa, kunto-
liikuntaa, hiihtoa ja yleisurheilua. Seuran sisähar-
joitukset ovat Puistolan eri kouluilla. 
Pj Osmo Ruokolainen, 044 345 3162, 
vpj Seppo Wira, 040 527 4981, 
septuu@saunalahti.fi, 
sh Kirsti Kieksi, 09 876 3745, 
kirsti.kieksi@rantalainen.fi. 
YHTEYSHENKIlöT: 
Karate: Seppo Wira, 040 527 4981 
lentopallo: Osmo Ruokolainen, 044 345 3162 
Hiihto ja yleisurheilu: 
Osmo Ruokolainen, 044 345 3162
Muut: Mirja Kylänpää, 040 738 9328.

Puistolan Sosialidemokraattinen 
Työväenyhdistys
Tuttavallisemmin Puistolan Demarit, on SDP:n 
paikallisosasto. Yhdistys on perustettu 1931. 
Toiminta-alue on Tapulikaupunki, Puistola, Hei-
kinlaakso, Suurmetsä, Jakomäki ja Alppikylä. 
Teemme yhteistyötä paikallisten tahojen ja 
järjestöjen kanssa. Vaikutamme luottamushen-

kilöidemme ja jäsentemme kautta Helsingin 
kunnallispolitiikassa. sekä valtakunnallisesti SDP 
puolueessa. Seuraavat neljä vuotta olemme mu-
kana edistämässä Osallistava ja osaava Suomi 
-hallitusohjelman mukaisia kirjauksia. Pääminis-
teripuolueena haluamme paikallisosastona vie-
dä Suomea inhimillisemmäksi, yhdenvertaiseksi, 
tasa-arvoiseksi ja oikeudenmukaiseksi Suomeksi.
Yhdistyksellämme on Facebookissa & Twitterissä 
sivut nimellä Puistolan Demarit. 
Yhteystietoja: Pj Arzu Caydam-Lehtonen, 
arzucaydam1@hotmail.com, 0400 607 932,  
vpj Kari Timonen, sh Anssi Enroth. 

Puistolan Urheilijat ry
PuiU on perustettu 1929. Puistolan Urheilijat 
(PuiU) viettää tänä vuonna 90-vuotis juhlavuotta. 
PuiU:n jäsenmäärä on n. 1800. PuiU:n toiminnan 
tavoitteena on tarjota jäsenistölleen mahdolli-
suus monipuoliseen liikunnan harrastamiseen 
lähellä, niin joukkue- kuin yksilölajeissa, niin kil-
paurheilu-, kuin kunto- ja terveysliikuntatasolla. 
Puistolan Urheilijat järjestää Puistolan liikunta-
puistossa Juhlavuoden tapahtuman 14.9.2019
Toimisto: Puistolantori 1, 00760 Helsinki,  
puh. 09 346 1020, toimisto@puistolanurheilijat.fi
Susanna Kuikanmäki, 050 5644 132,  
susanna.kuikanmaki@puistolanurheilijat.fi
Pj Uljas Joki, 050 594 2821, uli.joki@gmail.com
JAOSTOT:
Jalkapallo: Ruben de Julian, 040 8478486, 
jalkapallo@puistolanurheilijat.fi
Karate: Seppo Wira, 040 527 4981,  
karate@puistolanurheilijat.fi
Kuntoliikunta: Emilia Heikkinen, 040 4177646, 
kuntoliikunta@puistolanurheilijat.fi
Tennis: Mikko Reponen, 050 526 7897, 
tennis@puistolanurheilijat.fi
Sulkapallo: Timo Heinonen, 0500 943 307, 
sulkapallo@puistolanurheilijat.fi
Kesäleiri: Emilia Heikkinen, 040 4177 646
PuiU on järjestänyt yli 60 vuotta katkeamattoman 
sarjan lasten kesäleiritoimintaa Hangon Bengtså-
rin Barnholm-nimisessä saaressa.
Tarkempaa tietoa toiminnastamme: 
www.puistolanurheilijat.fi
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Puistolan Urheilu- ja Nuorisotukisäätiö
Säätiö pyrkii tukemaan taloudellisesti Puistola–
Heikinlaakso-alueen nuoriin kohdistuvaa toimin-
taa. Säätiö on jakanut raha-avustuksia seudun 
nuorisojärjestöille ja luovuttanut hopeapokaa-
leja alueemme ansioituneille nuorten parissa 
työskenteleville. Ensi kerran ‘Puistolan Haarikka’ 
luovutettiin 1957.
Valtuuskunnan pj Arvo Valtonen, 050 365 3387, 
hall. pj Pekka Makkonen, 0400 441 719, 
pekka.m41@gmail.com. 

Puistolan VPK ry
Perustettu 1929. Helsingin kaupungin sopimus-
palokunta. Hälytysosastoon kuuluvat 18–60 v. 
miehet ja naiset. Hälytysosasto kokoontuu to 
klo 18.30–21. Nuoriso-osasto kokoontuu ti klo 
18–20. Naisosasto kokoontuu erikseen sovittuina 
aikoina. Uudet jäsenet ovat tervetulleita mukaan. 
Juhlasalia ja hyvin varusteltua keittiötä vuok-
rataan, esim. juhlat, kokoukset, ym. tilaisuudet 
max. noin 40 henkeä. 
Tiedustelut salinvuokraus@puistolanvpk.fi. 
VPK suorittaa varainhankintana puunkaatoa, 
pihojen pesuja, veden ajoa, kasteluita sekä alku-
sammutuskoulutuksia (AS1). 
Osoite: Puistolan raitti 5 A, 00760 Helsinki. 
0400 538 841, info@puistolanvpk.fi, 
www.puistolanvpk.fi. 

PuMa-Volley ry – lentopalloa lapsille
PuMa-Volley on juniorilentopallon erikoisseura, 
joka tarjoaa toimintaa 4-vuotiaista aina täysikäi-
syyteen asti eri tasoilla niin tytöille kuin pojille. 
Uudet harrastajat voivat tulla Lentisliikkariin, 
6–8-vuotiaiden F-ryhmään, 9–10-vuotiaiden E-
ryhmiin, 10–13-vuotiaiden lentopallokouluun 
tai 14–18-vuotiaiden tyttöjen harrastusryhmään. 
Myös D-junioreihin voi tulla kauden alussa elo-
kuussa. Harjoituksia järjestetään Puistolan Urhei-
lutalolla ja Pohjois-Helsingin kouluilla. Lentopal-
lon harrastajahinnat ovat edullisia. 
Lisätietoja www.puma-volley.fi tai  
pj jouni.lind@saunalahti.fi,  
puh. 050 521 3305.

SPR Pohjois-Helsingin osasto
Toimimme laajalla alueella Pitäjänmäestä Jako-
mäkeen, Konalasta Viikkiin. Tule mukaan autta-
maan ihmisiä lähellä! Meillä on useita toimin-
taryhmiä, esim. ulkoilutus- ja virkistystoimintaa 
Puistolan palvelukeskuksessa ja etsimme myös 
keräyksiin vapaaehtoisia Puistolasta.  
Lisätietoja Facebookissa (Punainen Risti Pohjois-
Helsingin osasto) tai kotisivullamme  
rednet.punainenristi.fi/pohjois-helsinki. Olet 
lämpimästi tervetullut mukaan toimintaamme!

Tapuli Darts Team ry
TDT ry. On Tapulikaupungissa toimiva tikkaker-
ho. Tikkaa heitetään ravintola Tapulin Mestaris-
sa, Maatullinaukio 2, Helsinki 75. Keskiviikkoisin 
pelataan viikkokisa alkaen klo 18.00. Lajeina ovat 
tuloskisa ja vuorotellen 301, 305 ja pikkutiu-
ha. Tikkakisa on kaikille 18 v. täyttäneille avoin. 
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä lauantaina 
klo 12 kuukausikisa. Syyskuusta alkaen bingo 
sunnuntaisin klo 14, marraskuusta alkaen kink-
kubingo. 
Lisätietoja pj Tero Raitaselta, tero.raitanen@
itplogistics.fi, sh Katariina Almalilta, 040 9607784, 
almalikatariina@gmail.com ja ravintola Tapulin 
Mestarin ilmoitustaululta.

Tapulikaupunki-Seura
haluaa Tapulikaupungista kaupunkikuvallisesti 
mielenkiintoisen, hyvin hoidetun, turvallisen ja 
monipuolisia palveluja tarjoavan kaupunginosan. 
Seura tekee aloitteita ja järjestää tempauksia 
alueen kehittämiseksi. 
Pj Katriina Alestalo, katiales@welho.com, 
09 386 6104, sh Ritva Hytönen,  
ritva.hytonen12@gmail.com,
www.kaupunginosat.net/tapulikaupunki. 

Tapulin Eläkeläiset ry
Eläkeläiset ry:n jäsenyhdistyksen tarkoituksena 
on eläkeläisten harrastus-, liikunta- ja kulttuuri-
toiminnan kehittäminen sekä eläkeläisten etujen 
valvominen. Toimintaan kuuluvat esim. teatteri-
käynnit ja retket. 
Lisätietoja pj. Kaisa Lehtonen, puh. 040 760 5079.

Rakennustarvikkeet, puutavara 
ja levytuotteet, työkalut, 

kylpyhuonekalustenäyttelyt, 
sisustustuotteet,  

tulisija- ja saunanäyttelyt. 
https://www.stark-suomi.fi/fi/




