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Oman kylän 
kauppa

Puistolantori 1, 00760 Helsinki, puhelin 09 389 3286

Avoinna ma–pe 7–22, la 8–21 ja su 9–21

Kauppias Jonne Kiviharju
jonne.kiviharju@k-market.fi

Löydät meidät myös Facebookista!

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ
pienet ja isommatkin sähkötyöt!
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KYLMÄOSASTO

Laadukkaat ja energiatehokkaat 
lämpöpumppu- sekä jäähdytys-

ratkaisut ammattitaidolla

Edustamme laajaa valikoimaa 
lämpöpumppumerkkejä, joista 

löytyvät sopivat tuotteet 
kaikenlaisiin lämmitys- ja 

viilennystarpeisiin.

spinea.fi
ilmalampopumppu.fi

Öljy- ja sähkölämmityksen tilalle 
ilmavesilämpöpumppu, 
säästöä lämmityskuluissa 
jopa 60%. Alkaen 6500€. 

Tai ilmalämpöpumppu tukemaan 
sähkö- ja öljylämmitystä, 
säästöä lämmityskuluissa 
jopa 35%. Alkaen 1700€. 

Samalla kun säästät lämmitys-
kuluissa, säästät myös ympäristöä!

Puh. 09 374 1066

PUUNKAATOA 
MYÖS HANKALAT PUUT 

OKSIEN HAKETUS / POISVIENTI 
RUNKOJEN PÄTKINTÄ / POISVIENTI 

KANTOJEN JYRSINNÄT 
 

15 VUODEN KOKEMUKSELLA 
ILMAINEN ARVIOINTI 

 
HELSINGIN PIHAPUU 

0443005995 
helsinginpihapuu@gmail.com 

TULE JÄSENEKSI – Missä ihmeessä voisimme kokoontua? Asukastalo puuttuu. 
Puistola-Seura pyrkii sen saamaan. Tule mukaan taisteluun tai tue sitä.  
Jäsenmaksu on vain 15 euroa! Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 
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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 2022 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:
https://kaupunginosat.fi/puistola/
Seuran sähköpostiosoite:
puistolaseura@gmail.com
Ajankohtaiset asiat löydät Facebookista:  
https://www.facebook.com/puistolaseura/

Tikkurila/Prisma
Tikkuraitti 20, 01300 Vantaa
Puh. 09 271 3060

Auki: ma–pe 10–18, la 10–15
www.kultahelmi.fi

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

Parturi-Kampaamo ja  
Ekokampaamo palvelut

Palokellonkuja 5, 00750 Helsinki

Taina Vattulainen, puh. 040 141 2727

Verkkoajanvaraus 24 h
www.taifuuni.net

Olemme myös facebookissa

LUE MAKSUTTA MYÖS NETISSÄ LAHITIETO.FI

AIDOSTI PAIKALLINEN

Päätoimittaja Teija Loponen, puh 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. 
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Puistola-päivät 3.–11.9.2022

Lauantai 3.9. 

•  10.00–14.00 Toritapahtuma Puistorilla  
Esiintymislavalla musiikki-, liikunta- ym. 
esityksiä, juontajana Ari Joki. 
Yhdistykset esittäytyvät 
esittelypisteillään ja esiintymislavalla.  
Kirjailijahaastattelu kirjasta Helismaa: 
Sanoittajamestarin värikäs ja traaginen 
elämä.  
Mukana myös kirjasto ja seurakunta. 
Lapsia varten on pomppulinna, 
hattarakone, pinssikone, lettupisteitä.  
VPK:n kalustoa ja vanhoja ajopelejä. 
Grillimakkaraa ja lohisoppaa myynnissä.  
Kirpputori- ja omien tuotteiden myynti.

•  10.00–14.00 Myyjäiset Marttalassa

Torstai 8.9. 

•  18.00 Mölkkymestaruuskisa Nurkan 
puistossa. Ilmoittautuminen kisapaikalla. 

Sunnuntai 11.9. 
Puistolan kirkossa: 

•  12.00 Messu ja kirkkokahvit 

•  18.00 Konsertti 
puistolalainen oopperalaulaja  
Jutta Holmberg,  
säestys pianisti Riitta Ingelin.

Taidenäyttely verkossa ja tv-ruudulla 
kirjastossa lokakuussa. 

Tervetuloa joukolla tapahtumiin!

BE O
U

R
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U
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OUTLET-KYLÄ KUTSUU  
VIIHTYMÄÄN.  
Aina edullisia löytöjä lempimerkeiltäsi!
Sijaitsemme Kehä III:n varrella,  
Vantaan IKEA:a vastapäätä.

Nyt myös verkossa: helsinkioutlet.fi 

Puistola Seuran taidenäyttely järjestetään 
viimevuotiseen tapaan virtuaalisena ja 

se tulee nähtäväksi verkossa Puistola-Seuran 
kotisivuilla. Ajankohta on hieman myöhäi-
sempi kuin tavallisesti, näyttely avataan lo-
kakuun puolivälissä. Näyttelyvideo pyritään 
saamaan esitettäväksi myös Puistolan kirjas-
ton suurella tv-ruudulla. Tarkempia tietoja 
näyttelyajankohdasta: 

https://kaupunginosat.fi/puistola/ 
https://www.facebook.com/puistolaseura/
ja näyttelyn koordinaattorilta  
pirjo.isotupa@gmail.com. 

Kutsu näytteilleasettajaksi 
Näyttelyyn voi osallistua 1–3 teoksella/taitei-
lija. Teoksista ilmoitetaan seuraavat tiedot 
esimerkin mukaisesti:

Puistola-Seuran 46. taidenäyttely virtuaalisena

Välttämättömät 

•  Tekijä Maija Meikäläinen 

•  Teoksen nimi ja vuosi  Syksyinen maisema 2021

•  Työtapa, koko, myynti  akryyliväri 40 x 40 M*
Vapaaehtoiset

•  Yhteystieto, sähköposti ja/tai puh.numero

•  *M = merkintä, jos teos on myytävänä

Näyttelyn koordinaattori ja ripustaja on Pirjo 
Isotupa, p. 050 522 8328. Näyttelyyn ilmoit-
tautuminen ja JPG-muotoisten kuvien lähet-
täminen teoksista 15.9. mennessä sähköpos-
tilla leena.iisalo@gmail.com tai WhatsApp-
sovelluksessa p. 0400 464 278/Leena Iisalo.

Tervetuloa ilmoittautumaan hyvissä ajoin! 

Sirpa Mannila, Ilves. Kuva Timo Uotila
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Puistola-Seuran hallitus

Puheenjohtaja  Maija-Liisa Pennanen* 0400 456 814
  maijaliisapennanen@gmail.com

I Varapuheenjohtaja Niina Kivelä-Luiga 045 221 0105
  nina712@hotmail.com

II Varapuheenjohtaja Seppo Posti* 050 500 3033

ja jäsenasiainhoitaja  postise@gmail.com

Sihteeri Virva Lehto 044 559 9887

   virvakl@gmail.com

 Markku Arola 0500 777 554

 Pirjo Isotupa 050 522 8328

 Maija Kallis* 044 549 5678

 Kari Koponen 050 329 1505

 Kirsi Rautiola 044 326 7686

 Anu Reniers* 040 530 4664 

 Sinikka Vepsä* 050 598 2266
 

Kunniajäsenet  Terttu Heinonen  040 751 8533

 Leena Iisalo  0400 464 278 

 Pentti Lahti 050 548 1091

 Antti Pohjanheimo 050 353 5057
 

Toimihenkilöt:

Taloudenhoitaja Anu Reniers* 040 530 4664
 

 *erovuorossa

Kokouskutsu
 Puistola-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 

torstaina 24.11.2022 klo 18.00.
Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Puistola-Seuran kotisivuilla https://kaupunginosat.fi/puistola/,  
https://www.facebook.com/puistolaseura/ ja Koillis-Helsingin Lähitiedossa.

Puistola-Seuran puheenjohtajat ja sihteerit 1977–2022 

PUHEENJOHTAJAT: 
1977–1980 Kalevi Vaara 
1981 Seppo Laaksonen 
1982–988 Matti Mannila 
1989–1990 Kalevi Vaara 
1991–1993 Raimo Ekoluoma 
1994–1996 Juhani Piilonen 
1997–1998 Leena Iisalo 
1999–2001 Hilkka Saarinen 

2002–2004 Ilkka Uotila 
2005–2007 Seppo Laaksonen 
2008–2010 Ilkka Uotila 
2011 Juhani Piilonen 
2012–2014 Ilkka Uotila 
2015–2021 Kari Koponen
2022 Maija-Liisa Pennanen 

SIHTEERIT: 
1977 Marjatta Vasara 
1978–1979 Esko Nikander 
1980–1984 Pentti Paulasuo 
1985 Hilkka Saarinen 
1986–2020 Terttu Heinonen 
2021 Pirjo Isotupa 
2022 Virva Lehto
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Mikä on 45-vuotta täyttävä 

Puistola-Seura 
ja miten se uudistuu

Puistola-Seura ry on vuonna 1977 perustettu kaupunginosayhdistys, 
joka toimii Puistolan ja sen lähialueiden suotuisan kehittymisen 
sekä viihtyvyyden ja paikkakuntahengen vaalimiseksi. Seura on 

yksi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n (HELKA) noin 
kahdeksastakymmenestä jäsenestä.

Kun käynnistin seuran strategiatyön vuo-
den 2021 syyskesällä varapuheenjohta-

jana, en arvannut miten tarpeeseen työ tu-
leekaan. Elämme suurten mullistusten aikaa 
maailmassa, Euroopassa, Suomessa ja Puis-
tolassa. Maailman myllerryyksiin emme voi 
valitettavasti vaikuttaa, vaikka ne vaikuttavat-
kin jokaiseen jollakin tavalla. Puistola-Seura 
keskittyykin tiukasti Puistolan kehittämiseen. 
Ja sitähän täällä riittää.

Siinä missä Puistola-Seuran säännöt määrit-
televät toiminnan tarkoituksen, olemassa-

olon pysyvän perustan, strategia on lähitule-
vaisuuden suunnitelma, joka elää ja muuttuu 
ajassa. Ajassamme on useita ilmiöitä, jotka li-
säävät kaupunginosayhdistysten tilausta asuk-
kaiden äänitorvena:
•  Paikallisuuden vahvistuminen on nouseva 

yhteiskunnallinen ilmiö.
•  Kaupunginosa on usein jopa tärkeämpi 

identifioitumisen perusta kuin kaupunki.
•  Helsingin yleiskaava pyrkii tiivistämään kau-

punkirakennetta, lisäämään kerrostalora-
kentamista. Se nakertaa myös viheralueita.

•  Yhdistysten ukkoutuminen. Tästä syntyy ti-
laisuus elinvoimaansa kasvattavalle, nuoria 
houkuttelevalle yhdistykselle.

•  Reuna-alueet jäävät usein huomioimatta 
kaupungin päätöksenteossa.

Tässä on suoranainen sosiaalinen tilaus pai-
kallishengelle. Puistolahengelle.

Arvoiksemme olemme määritelleet yhtei-
söllisyyden, välittämisen, turvallisuuden 

ja yhteistyön.
Puistola-Seuran tehtävä juuri nyt ja lähi-

vuosina on kylähengen luominen ja vahvis-
taminen. Tuodaan yhdessä Puistola oikealla 
nimellään Helsingin kartalle ja asukkaiden 
sydänten asiaksi.

Pyrimme siihen että
•  Puistola tunnetaan nimensä mukaisesti veh-

reänä, viihtyisänä ja turvallisena pientalo-
alueena, jossa on riittävät palvelut.

•  Puistola-Seura yhdistää alueemme muiden-
kin yhdistyksien voimavarat yhteiseen edis-
tämään Puistolan kehittämistä yhteisvoimin 
ja yhteistyössä.

•  Asukkaat pysyvät täällä ja ovat valmiita osal-
listumaan kaupunginosatoimintaan, aja-
maan oman alueen yhteisiä asioita.

Viime syksynä kartoitimme monella tavalla 
asukkaiden odotuksia. Niistä nousivat esiin
•  alueen pientalovaltaisuuden ja vehreyden 

säilytäminen
•  liikenneturvallisuus
•  lasten ja nuorten hyvinvointi 

•  palveluiden kuntoon saattaminen 
(esim. päiväkodit, terveet koulut)

•  liikuntapaikat
•  kokoontumispaikat, harrastustilat.

Puistola-Seuran uusi strategia löytyy myös 
seuran verkkosivuilta osoitteesta https://

kaupunginosat.fi/puistola/puistola-seuran-stra-
tegia-2022/.

Historia on ollut aiemmin vahvasti esillä 
seuran toiminnassa. Emme sitä unohda. Juuri 
nyt käännämme katseen enemmän nykypäi-
vään ja tulevaisuuteen. Kuitenkin erityisesti 
alueen historiaa ja luonnetta puutarhakau-
punginosana vaalien. Tähän työhön kutsum-
me mukaan kaikkia puistolalaisia. Pysykää 
valppaina. Tiedotamme ajankohtaisista asiois-
ta Puistola-Seuran Facebook-sivulla https://
www.facebook.com/puistolaseura heti, kun 
saamme vihiä. Tulkaa mukaan keskustele-
maan ja vaikuttamaan.

Koronan hellittäessä pahimmasta ottees-
taan päästäneen toteuttamaan myös perintei-

set yleisötapahtumat. Satakieli-
kierrokselle 12.6.2022 voitiin jo 

ottaa yleisö mukaan. Puistola-päi-
vät aloittava toritapahtuma on lauan-

taina 3.9. Taidenäyttely avautuu myöhemmin 
syksyllä verkkonäyttelynä. Myös elävään joulu-
kalenteriin voi taas järjestää live-tapahtumia. 
Kutsumme asukkaita mukaan ennen kaikkea 
osallistumaan näihin, mutta myös tulemaan 
mukaan järjestelyihin ja esiintymään.

Maija-Liisa Pennanen 
Puheenjohtaja v. 2022 alusta. Rakentanut talon 
ja muuttanut Puistolaan 1.1.1982. Toiminut 
hallituksessa ja kansalaisaktiivina kahdessa 
erässä jo pidemmän aikaa. Kerännyt mm. nimiä 
Malmin lentokentän hyväksi ensimmäisen kerran 
yli 35 v. sitten. 

PS. Millä tavalla voisit osallistua Puistolan hyväksi? 
Lähetä sähköpostia puistolaseura@gmail.com 
tai kerro verkkosivullamme 
https://kaupunginosat.fi/puistola/ota-yhteytta/.
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Mihin asukasjärjestöjä 
tarvitaan?

Miten Puistola-Seura syntyi?
Kaupunginvaltuutettu Martti Asunmaa ehdot-
ti marraskuussa 1976 Puistolan asukastoimi-
kunnalle kotiseutuyhdistyksen perustamista, 
sillä kaupungin viranomaiset halusivat kuulla 
”asukkaiden aitoja mielipiteitä”. Asukastoimi-
kunnan muodostivat paikkakunnalla vaaleissa 
ääniä saaneiden puolueiden edustajat, joten 
se katsottiin ”liian poliittiseksi” toimimaan 
asukkaiden ainoana äänitorvena. - Tosin kau-
punginosayhdistyksissä on usein eri puoluei-
den aktiiveja, mitä pidetään vain etuna. 

Yli puoli vuotta kesti suunnittelu, johon 
kutsuttiin mukaan Puistolan eri järjestöjen 
edustajia. Valmistelutoimikunnan sihteerinä 
kirjasin mm. ehdotuksia henkilövalinnoiksi, 
kun seuran hallitukseen haluttiin mahdolli-
simman monipuolinen joukko puistolalai-
sia. Valmista tuli toukokuussa 1977, jolloin 
Puistola-Seura lopulta perustettiin. 

Yhteistyötä asukkaiden hyväksi
Puistola-Seura ja asukastoimikunta tekivät 
yhteistyötä, kun piti saada asioita eteenpäin 
tai järjestää tilaisuuksia, joihin haluttiin vas-
taajiksi kaupungin tai muun virallisen tahon 
edustajia. Yhdessä hoidettiin myös ylipormes-
tarin asukasillan tyyppiset yleisötapahtumat. 

Seuran toiminta näkyi enemmän ulospäin; 
se järjesti yleisötilaisuuksia kuten Puistola-päi-
vät ja julkaisi Alueopasta. Tietenkin se myös 
otti ja ottaa edelleen kantaa aluetta koskeviin 
suunnitelmiin. 

Asukastoimikunta etupäässä lähetti kirjel-
miä, kommentoi suunnitelmia ja järjesti eri 
ryhmille asiantuntijatapaamisia esim. päivä-
hoidon, koulutuksen, terveydenhoidon, kaa-
voituksen ja liikenteen suunnittelusta. 

Painostusta tarvittiin monesti kaksin ver-
roin, sillä Puistola tuntui olevan kovin outoa 
seutua sekä päättäjille että viranhaltijoille. 

Maailma muuttuu…
Asukastoimikunta päätti toimintansa 1990-lu-
vulla, jolloin toimittiin vielä pääasiassa ilman 
nettiä. Kokouskutsut vei sihteeri jäsenten pos-
tilaatikkoon, eikä etäkokouksia tunnettu. 
Asiantuntijoiksi pyydetyt saapuivat paikalle 
ja puhuivat ilman laitteita. Tallennus tapahtui 
sihteerin kynän viuhuessa. Puistola-Seura sen 
sijaan on kokenut digitaalisen ajanmuutoksen 
mutta on toistaiseksi pitänyt kiinni hyvistä pe-
rinteistä kuten painetusta Alueoppaasta. Toi-
vottavasti näin tehdään vastakin, ettei kaikki 
tieto katoa bittiavaruuteen. 

Onko asukasjärjestöillä tulevaisuutta?
Useat järjestöt valittavat erityisesti nuorten 
puutetta ja yleensä ihmisten haluttomuutta 
sitoutua jatkuvaan toimintaan. Yksittäisen 
tapahtuman valmistelu ehkä sopii, mutta jat-
kuva mukanaolo kokoustamisineen koetaan 
liian sitovaksi, jopa turhauttavaksi. 

Helposti kuvitellaan nykyään kaiken suju-
van netitse. Kasvokkain tapaaminen on kui-
tenkin edelleen tärkeää. Esimerkiksi kun 
menin kaupunginvaltuutettuna tapaamaan 
erilaisten kansalaisjärjestöjen ja muiden ryh-
mien edustajia heidän tuodessaan kaupun-
ginvaltuustolle toivomuksiaan, henkilökohtai-
nen tapaaminen vaikutti toisin kuin jos olisi 
vain lukenut esitykset läppäristä. 

Siksi tarvitaan edelleen ihmisiä, jotka huo-
lehtivat alueensa yhteisistä tarpeista, tuovat ne 
konkreettisesti päättäjien tietoon ja pyrkivät 
vaikuttamaan niiden toteuttamiseen. Joskus 

tosin tuottaa ongelmia se, että yhden hyvä ei 
sovi kaikille. Silloinpa vasta tarvitaankin yh-
teistä pohdintaa eri näkökulmista – ja juuri 
tällaiseen sopii yhdistys, johon pääsevät mu-
kaan kaikki asukkaat. 

Toivottavasti täältä löytyy myös jatkossa 
aktiiveja, jotka saavat muutkin mukaan sekä 
vaikuttamaan alueen kehittämiseen että jär-
jestämään yhteisiä tapahtumia. Puistola-Seu-

Puistolan asukastoimikunnan 
perustamisesta 50 vuotta (1972–1996)
”Puistolan asukastoimikunnan synty – Puistolan asukastoimikunta lähti liikkeelle vuonna 
1972, kun junaradan länsipuolelle päätettiin rakentaa uusi kerrostaloalue (nyk. Tapulikau-
punki). Sen suunnittelussa haluttiin kuulla paikallisia asukkaita. Epävirallinen yhteistyöelin 
osoittautui niin hyödylliseksi, että sen toiminta vakinaistettiin. Jäsenet valittiin paikallisista 
poliittisista järjestöistä kunnallisvaalien tuloksen mukaisessa suhteessa.”

Katkelma Marjatta Vasaran artikkelista Puistolan asukastoimikunta – tarmokasta 
edunvalvontaa 1972–1996, Puistolan Alueopas 2013–2014, s. 21–23.  
Kaikki Puistolan Alueoppaat ovat luettavissa Puistolan kirjastossa.

ralle onnittelut tähänastisesta ja menestystä 
myös tulevalle taipaleelle!

Marjatta Vasara, ei aivan dinosaurusten ajalta

Puistolan Nurkkatien kirjasto säilyi Puistola-
Seuran ja asukastoimikunnan yhteistyön 
hedelmänä. 
Kuva: Vastavalmistunut Nurkkatien monitoimitalo.  
Tarja Ilolan piirros Puistolan Alueoppaan 1985 kansikuvaksi.



Puistolan Alueopas 2022–2023      Puistola-Seura ry16 Puistolan Alueopas 2022–2023      Puistola-Seura ry17

Muistoja Puistolasta 
ennen Puistola-seuraa

Isäni, kuvanveistäjä Gunnar Uotila (1913-
1997) muutti Hämeenlinnasta Helsinkiin 

opiskelemaan taiteita 1930-luvun alussa. Hän 
osti vuonna 1937 talon Puistolan Harjutieltä 
(nyk. Karrintie) ja muutti sinne seuraavana 
vuonna Helsingissä syntyneen vaimonsa Al-
lin (1913-2008) kanssa. Taloa laajennettiin 
vuonna 1947 ja 1960-luvulla, jolloin sinne 
saatiin vesijohdot ja sisävessa. Talossa vietti-
vät lapsuutensa Timo, Ilkka, Pekka ja Laura.

Sota-aika
Lapsuuteni varhaiset muistot palautuivat 
järkyttävinä mieleen Venäjän hyökättyä Uk-
rainaan 24.2.2022. Nuo muistot ovat myös 

helmikuulta, mutta vuodelta 1944. Silloin 
Neuvostoliitto teki kolme erittäin massiivis-
ta hyökkäystä Helsinkiin. Ne tulivat selkeinä 
pakkasöinä 10 päivän välein 6., 16. ja 26 hel-
mikuuta. Ensimmäisen yön vietin äitini ja 
Ilkka-veljeni kanssa naapurin Nummelinin 
talon (nyk. Läksyrinne 19) perunakellarissa. 
Naapurin Vahtolammin pojat kiipesivät pui-
hin ja kertoivat sieltä, minne näkivät pom-
mien putoavan. Osuman sai mm. Kontion 
perheen talo lähellä nykyistä Puistolan toria. 
Toisen pommitusyön olimme tien toisella 
puolella, missä asui äitini sisko perheineen. 
Kolmantena pommitusyönä olimme suojassa 
Puistolan kansakoulun kellarissa. Muistaakse-

ni pikkuserkkuni Matti Mannila, yksi parhaita 
lapsuudenkavereitani, oli kanssamme. Minun 
isäni Gunnar Uotila oli rintamalla Kannak-
sella ja Matin isä Urpo laivastossa jossakin 
Suomenlahdella. 

Äitini mietti, pitäisikö minut ja Ilkka lä-
hettää Ruotsiin sotalapsiksi niin kuin moni 
lapsi Puistolastakin – niin kuin näinä päivi-
nä Ukrainasta. Eipä meitä kuitenkaan lähe-
tetty. Kun sitten aloitin koulun syksyllä 1946 
Puistolan kansakoulussa, siellä oli oppilaina 
muutamia sotalapsia, jotka olivat melkein 
unohtaneet suomen kielen. Noina jatkosodan 
aikoina puistolalaisia piti yhdessä pelko ja 
huoli sodan tapahtumista. Surusanoma saat-
toi tulla milloin hyvänsä. Niiden välittäminen 
oli pappien raskaana tehtävänä. 

Sodanjälkeinen Puistola
Seuratoiminnasta muistan, että Puistolan 
Urheilijat ja VPK järjestivät kesällä suositut 
juhannusjuhlat ja viikonloppuisin tansseja. 

Puistolan Urheilijain tanssilava oli suurten 
hiekkakuoppien luona ja VPK:n Palokunnan-
talolla. Puistolan tilaisuuksissa esiintyi usein 
puistolalainen Reino Helismaa, joskus myös 
Tapio Rautavaara Oulunkylästä. 

Hiekkakuoppien luona oli romanileiri. 
Sellainen oli myös Aurinkomäentiellä. 

Omakotiasumisen käytännön asioiden 
hoitoa varten perustettiin v. 1947 Puistolan 
Pienkiinteistöyhdistys. Kävin isän kanssa yh-
distyksen tilaisuuksissa Puistolan kansakoulul-
la. Pikkupojalle esitelmät olivat pitkästyttäviä, 
mutta isä sai sieltä tärkeitä ohjeita talon ja 
pihan palvelujen kehittämiseen. Yhdistyksen 
nimi on sittemmin muutaman välivaiheen 
kautta muuttunut Koillis-Helsingin Omako-
tiyhdistykseksi.

Puistolassa oli myös kulttuuritoimintaa. 
Taidetta ja viihdettä nähtiin Puistolan ja Ta-

Gunnar Uotila matkusti Hämeenlinnasta Helsinkiin ja osti talon Puistolasta.

Timo Uotila hyppää seivästä kotipihalla.
Kuva Gunnar Uotila
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panilan elokuvateattereissa. Kino Puistolassa 
esitettiin myös teatteria, mm. Runar Schild-
tin näytelmä Hirsipuumies. Päärooleissa oli-
vat Matin isä Urpo Mannila ja Reinon vaimo 
Lempi Helismaa. Isäni lauloi kirkkokuorossa 
ja äitini opiskeli englantia kursseilla. Hän oli 
myös mukana Martta-yhdistyksessä. Merkittä-
vä kulttuurin välittäjä oli Puistolan kirjasto. 
Kulttuurivaikuttajia olivat myös entisen kan-
sanedustajan Mikko Ampujan työläiskirjaili-
joiden asunnoksi testamenttaamassa talossa 

(Sepeteuksentie 16) asuneet kirjailijat Into 
Kallio ja Otto Varhia. Paikallisuutisia luettiin 
Helsingin Ympäristölehdestä. Kesällä 1952 
isäni oli kulttuurimatkalla Unkarissa. Osan-
ottajat liittyivät myös Suomi-Unkari Seuraan. 
Paha sokki koettiin vuonna 1956, kun Neu-
vostoliitto kukisti verisesti Unkarin kapinan. 

Olympiasoihdun kantaja Puistolasta
Helsingin olympialaiset vuonna 1952 olivat 
myös meille Puistolan väelle todella tärkeä ta-
pahtuma. Olympiatulen toi stadionille legen-
da Paavo Nurmi. Me puistolalaiset olimme 
ylpeitä siitä, että tuota samaa olympiasoihtua 
kuljetti stadionia lähestyttäessä myös puisto-
lainen Kalevi Vahtolammi. Hänen traaginen 
hukkumiskuolemansa samana kesänä Ruduk-
sen hiekkakuopilla oli sokki meille naapureil-
le. Muistan hyvin nuo surulliset hautajaiset 
Malmilla.

Päiväkirjamerkintöjä 1954 ja 1959
Pidin säännöllistä päiväkirjaa vuodesta 1953. 
Tässä on eräitä satunnaisia näytteitä elämästä 
Puistolassa syyskuussa vuosina 1954 ja 1959:

Sunnuntai 5.9.1954
Olin Ilkka-veljen, Matin, Pertin ja Sepon kans-
sa metsässä heittämässä omatekoista puukei-
hästä. Heitimme myös kilpaa polkupyörän 
kumeja ja pelasimme golfia. Illalla oli sähkö-
katko, joten istuimme pimeässä pari tuntia.

Sunnuntai 12.9.1954
Ilkka ja Pertti olivat olleet Tapanilan kentällä 
urheilemassa. Ilkka teki koulun kasvikokoel-
maansa kuntoon. Pekka pelasti Nummelinin 
Kai-pojan vesisaavista, jonne hän oli pudon-
nut. Virtaset ja Nummelinit naapurista olivat 
illalla vierailulla (naapurivierailut olivat tuol-
loin paljon yleisempiä kuin nykyään). Kuljin 
illalla pihassa kuutamossa.

Tiistai 1.9.1959
Aamulla tutkin lehtiä ja kävin kaupassa os-
tamassa Lauralle banaaneja. Meillä oli jo te-

levisio. Seurasin koulu-uudistusta koskevaa 
keskustelua. Minulla oli jo huolia, kun ei ollut 
monen yrityksen jälkeen tyttöystävää. Laura 
sairasti rottalavantaudin.

Torstai 17.9.1959
Isä, Ilkka ja minä ajoimme vuoden 1938 Mer-
sullamme keskustaan. Isä vei veistoksia Hör-
hammerille myyntiin. Minä vein yliopistolle 
tentti-ilmoituksen. Ilkka yritti taas löytää it-
selleen sopivaa työpaikkaa.

Maanantai 21.9.1959
Ilkka kävi Valtion Sähköpajalla Leppävaarassa 
ja pääsi töihin. Nyt alkavat aikaiset herätykset. 
Ilkan on ehdittävä jo 6:03 junalle.

Muutin Puistolasta –  
mutta olen yhä puistolalainen

Asuin Puistolassa 1960-luvun puoliväliin asti. 
Avioiduttuani Ylva Meinanderin kanssa muu-
timme Tapanilaan, jossa olemme asuneet yli 

Kotipihallani vasemmalta kirjailija Otto Varhia, 
Ilkka, Timo, Pekka ja Alli Uotila. 

Kuva Gunnar Uotila

Retkellä Kalkkikalliolla 1950-luvun alussa. 
Alhaalla Matti Mannila, keskellä Timo Uotila, 
ylhäällä Ilkka Uotila. Kuva: Gunnar Uotila

30 vuotta, alkuvuosina poikiemme Paulin ja 
Ericin kanssa. Tapanila on minun mielestä-
ni ”melkein Puistolaa”. Olen yhä edelleen 
mielestäni Puistolan poika ja olen seuraillut 
varsin läheltä Puistolan tapahtumia vierailtu-
ani vanhempieni talossa ja sitten veljeni Ilkan 
luona. Ilkan poistuminen ja Karrintien lap-
suudenkodin myynti olivat 2020-luvun alun 
suuria järkytyksiä.

Matti Mannila ja Ilkka Uotila olivat aktii-
visesti mukana Puistola-Seuran alkuvaiheis-
sa. Seurailin tapahtumia etäältä kuunnellen 
heidän kertomuksiaan. 

Ukrainan murhenäytelmä vei ajatukseni 
lapsuuteni Puistolaan ja jatkosodan synkkiin 
päiviin.

Timo Uotila
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Muutto Puistolaan
Muuttomme Puistolaan v. 1976 oli niitä 

elämämme suuria kohokohtia, jotka 
saimme kokea merkittävinä ja suuntaa-an-
tavina hetkinä. Muuttoon liittyy erikoinen 
sekaannus, sillä naapuriemme kanssa jou-
duimme muuttoamme seuraavana päivänä 
vaihtamaan asuntoa. Osoitemerkinnät oli-
vat väärin. 

Kirkonkellot soivat sunnuntaiaamuna, lau-
antai-illan kruunasi mahtava saunahetki jonka 
jälkeinen omalla pihalla oleva illanvietto oli 
suuri nautinto. Muutto pienehköstä kaksios-
ta Kumpulasta paritaloon oli enemmän kuin 
mieluinen. Perheemme kotiutui Puistolaan 
ja lapsemmekin kotiutuivat tänne aikanaan 
perheineen. Saimme huomata, että alueella 
heräsi vireätä kylämeininkiä. Alkoi Puistola-
seuran toiminta, oli loppukesän kylätapah-
tumat. Siihen liittyvään Puistola-juoksuun 
osallistuinkin vuosikymmenet. Yölliset sata-
kielikierroksetkin olivat kohokohtia. 

Erään kerran tulin työstä kotimatkalle työ-
kaverini kyydissä, ajoimme oikotietä sankan 
kuusimetsätien läpi, koimme jonkinlaista erä-
maatunnelmaa. Muistoissani on työkaverini 
lausahdus: “Oletpas muuttanut aikamoiseen 
metsäkylään”. En ollut ihan samaa mieltä. 

Olen kokenut Puistolan asuinalueena, jossa 
palvelut ovat lähellä. Erilaiset aluekeskuk-
setkin ovat vähintään pyörämatkan ulottu-
villa. Puistolassa kun ollaan, voimme nauttia 
myös läheisestä Laaksopuiston viljelyalueen 
kauneudesta, arboretum myös aikanaan istu-
tettiin. Urheilualuetta pururatoineen on ke-
hitetty, lähellä on Malmin lentokenttäpolku, 
jossa talvisin toimii hiihtolatu. Kalkkikallion 
luonnonpuisto tarjoaa virkistystä. 

Se Puistola, muutama vuosikymmen sit-
ten, on saanut kokea muiden mukana suuria 
muutoksia. Vanhimmat omakotitalot suureh-
koine puutarhatontteineen ovat menneisyyt-
tä. Tilalla tiiviimmin rakennetut omakoti- ja 
rivitalot, kaupunkirakentamisen henki on 
tullut. Viihtyisyyttä ei ole kuitenkaan unoh-
dettu, kirkonkylän tunnelma on läsnä. Mo-
net kerrat on tullut ajatuksiin kysymys, mitä 
se kotiseuturakkaus on. Tulee mieleeni, että 
jospa ihmisillä olisi tarvetta luoda jotain py-
syvää, maailma ja elämä kun usein on muut-
tuvaa. Löytäisimmekö kotiympäristöstä niitä 
hienoja kiinnekohtia, jota aina kaipaamme. 

Junantuomiksi muuttaneita sanottiin, tul-
tiin vaikka ”lättähatulla”.

Kyösti Niemi 

Vehreämpi Puistola
Puistolaa ajatellaan nimensä mukaisesti 

vehreänä ja viihtyisänä alueena. Sellai-
sena sen säilyminen onkin toivottavaa. Puis-
tolan ja Heikinlaakson alueella on kuitenkin 
vähän puistoja ja Aurinkomäen metsääkin on 
nakerrettu pala sieltä, toinen täältä. Tontti-
maa on kallista, joten aiemmat isot puutarha-
tontit pienenevät uudisrakentamisen vuoksi. 

Puistolantien kadunvarsipuut ja autiot 
liikenneympyrät ovat malliesimerkkejä sii-
tä, miten kiinnostunut Helsingin kaupunki 
on tämän alueen viihtyisyydestä ja istutetun 
kasvillisuuden hoidosta. Alueen vehreys on 
jäänyt täysin asukkaiden omalle vastuulle. 

Puut ja pensaat puutarhan perustana 
Vaikka yksittäinen tontti olisi pieni, pienta-
loalueet muodostavat yhdessä ison kokonai-
suuden. Puutarhat ovat tärkeitä keitaita, joten 
olisi hyvä miettiä, miten pienestäkin tontista 
saataisiin luontoystävällinen alue. Puita voi pi-
tää puutarhan perustana. Tuskastuttavan kuu-
mina hellekausina puut suojaavat ja varjosta-
vat. Parhaita puita kotipihalle ovat sellaiset, 
jotka tarjoavat ruokaa, suojaa ja pesäpaikkoja 
linnuille, hyönteisille ja muille eliöille. Hedel-
mäpuiden seuraksi sopii kotipihlaja, raita tai 
tuomi. Vaikka tontille ei mahtuisi isoa puuta, 
kannattaa tutustua monista puulajeista jalos-
tettuihin pilari-, pylväs- tai kääpiölajikkeisiin. 
Jos tilaa on riittävästi, niin tammi, perinteinen Ranskanruusu ’Merveille’ kukkii etualalla. 
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mänty ja kuusikin ovat hyviä pihapuita. Pie-
nemmälle tontille myös isot pensaat ovat hyvä 
vaihtoehto, esimerkiksi mustaselja, aroniat 
ja syreenit tarjoavat sekä ruokaa että suojaa. 

Tuijan käyttö aitakasvina on lisääntynyt 
räjähdysmäisesti. Tuijat tuodaan Hollannista. 
Lehtipensasaidan parhaita puolia havuaitoi-
hin verrattuna on uusiutuminen. Yksi vaurio 
tai huono vuosi ei ole sille lopullinen isku. 
Pensasaidan ei tarvitse olla vain yksilajinen, 
vaan samassa aidassa voi käyttää useita eri 
aikaan kukkivia lajeja. Vielä helpompaa on, 
jos tilaa on vapaammin kasvavalle aidanteel-
le. Perinteinen kuusiaita on hyvä suoja-aita, 
mutta se vaatii varsinkin alkuvaiheessa viitse-
liäisyyttä. Kotimaisina vaihtoehtoina havuissa 
löytyvät esimerkiksi katajalajikkeet ”Urho” 
ja ”Jääkäri”, jotka lupaavat kestävyyttä Suo-
men oloissa. 

Nurmikolle on vaihtoehtoja 
Nurmikko on puutarhan työläin elementti, 
mutta jostain syystä sitä silti laitetaan auto-
maatin omaisesti paikkaan kuin paikkaan. 
Marjojemme ja hedelmiemme pölyttäjät ki-
malaiset pesivät maassa, mutta nurmikko ei 
tarjoa niillekään mitään. Nurmikon harvoja 

hyviä puolia on tallauksen kesto, mutta jos 
omalla pihalla ei järjestetä jalkapalloturna-
uksia, niin vaihtoehtojakin löytyy. Nurmikon 
tilalle paikasta riippuen sopivat maanpeite-
kasvit, joita löytyy kaikkiin valo-olosuhteisiin. 
Kuivalle paahteiselle paikalle tilalle sopisi 
kukkaketo. Varjossa voi kasvaa myös kaunis 
sammalikko. Paljas maanpinta haihduttaa 
kosteutta ja varmistaa sen, että koko ajan on 
uutta kitkettävää. Vaihtoehtoisesti voi käyt-
tää katteita. 

Luonnon monimuotoisuutta kotipihalle 
Perennat ja kukkivat pensaat tarjoavat kau-
neutta silmälle ja ravintoa hyönteisille. Puu-
tarhan perennavalinnat kannattaa miettiä 
niin, että koko kasvukauden ajan on kukki-
via kasveja ja siten mettä ja siitepölyä tarjol-
la. Yleensä yksinkertainen tai vain hieman 
kerrottu kukinto on paras meden lähde. Pe-
rennoista maatiaislajikkeet ovat yleensä kes-
tävimpiä. Ruusupensaat ovat helppohoitoisia 
ja omajuurisina ne säilyvät vuodesta toiseen, 
vaikka välillä tulisi talvivaurioita. Jos on tilaa 
vesiaiheelle, se on loistava tapa saada puutar-
haan lisää elämää. Asukkaiksi voi saada jopa 
sammakoita. Aina on kuitenkin hyvä tarjota 
vettä janoisille linnuille ja nisäkkäille edes 
pienistä vesiastioista. Lintuja voi houkutella 
pesimään puutarhaan ripustamalla puihin 
linnunpönttöjä. 

Puutarhan ylenpalttisesta siivouksesta kan-
nattaa luopua ja nauttia mieluummin kesän 
vihreydestä. Syksyn tullen pudonneet leh-
det ovat kompostoituina tai silputtuina hyvää 
maanparannusainetta tulevalle vuodelle. Leh-
tiä voi käyttää myös perennojen tai pensaiden 
talvisuojaukseen. Puutarhan reunamille voi 
jättää lehtikasoja, missä viihtyvät hyönteiset 
ja siilit. Oksista ja puunrungoista voi ainakin 
osan jättää lahopuuksi reunamille. Hyönteis-
hotelleja niistä saa syntymään poraamalla rei-
kiä puuhun. 

Pirjo Isotupa 
Kirjoittaja vetää puutarhakerhoa Puistolan 
kirjastossa  

Salkoruusu ja kimalainen. Kuva Kirsi Rautiola

Asuinalueemme 

kehittäminen ja viihtyisyys 
on meidän asukkaiden yhteinen asia

Puistola Seura ry:llä yhtenä monista Hel-
singin kaupunginosayhdistyksistä on tär-

keä rooli ja mahdollisuus toimia oman asuin-
alueemme ja kaupunginosamme kehittäjänä, 
mutta tähän työhön me tarvitsemme myös 
mukaan Puistolan asukkaita. Aktiivisuus ja 

Sinikka Vepsä Koudan kentällä. Kuva Tuomas Finne
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huomiot niin muutos-, kehittämis- kuin kor-
jaamistarpeistakin ja niistä tiedottaminen 
Puistola-Seuralle samoin kuin asuinalueen 
valtuutetuillekin on todella tärkeää.

Alueen valtuutetuillekin tuli yllätyksenä 
viime vuodenvaihteessa Simakujan ja Raide-
polun asemakaavamuutos, josta oli tehty jo 
tonteille rakennettavista kerrostaloista pitkäl-
le edenneet suunnitelmat. 2021 maaliskuun 
puolivälissä laaditut viitesuunnitelmat paljas-
tuivat asukkaille vasta 8 kuukauden kuluttua. 
Vuorovaikutus ja asukkaiden osallistaminen 
suunnitelmiin puuttui kokonaan. Helsingin 
strategiassa mainitaan, että kaupunginosien 
omaleimaisuutta vaalitaan. Tämäkään ei to-
teudu enää Puistolan kohdalla, sillä Puistolan 
rakennuskanta on pääsääntöisesti 1–2-kerrok-
sisia omakoti- tai rivitaloasuntoja. Sitä se on 
ollut 1900-luvun alusta lähtien.

Helsingin tiivis rakentaminen laajenee voi-
makkaasti eri puolille kaupunkia. Niin kut-
sutun pikselikaavan käyttö on yleistynyt. Se 
mahdollistaa erilaiset tulkinnat asemakaava-
vaiheissa ja kaavamuutoksia saatetaan hakea 
yllättäen, kuten nyt Puistolassakin tapahtui. 
Konsulttien ideoimat suunnitelmat voivat 
kehittyä pitkällekin virkamiesten työpöydillä 
ja putkahtaa melko valmiina suunnitelmina 
kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupun-
ginhallituksen ja lopulta valtuuston käsitel-
täviksi. Kaupunkilaisten ja kaupunginosayh-
distysten osallistaminen on tämänkaltaisessa 
menettelyssä hyvin näennäistä ja avoimuus 
sekä demokraattisuus puuttuu kaupungin 
tämänkaltaisessa toiminnassa kokonaan. 

Koillis-Helsingissä asuvat valtuutetut työs-
kentelevät eri lautakunnissa ja jaoksissa. Kau-
punkiympäristölautakunnan tai kaupungin-
hallituksen jäsenistä kukaan ei valitettavasti 
asu tällä hetkellä alueellamme. Tiedonkul-
ku tökkii monesti saman puolueen valtuu-
tettujen välilläkin. Eri lautakuntien tulevien 
kokousten esityslistoja ei vain ehdi seurata 
tarpeeksi usein ja moni aluettamme koskeva 
asia saattaa tulla yllätyksenä valtuuston esi-
tyslistalla esille. Kiitettävästi koillisen alueen 

valtuutetut ovat tehneet yhteistyötä ja kaikki 
ovat valmiita edistämään alueemme kehittä-
mistä aloitteiden ja erilaisten kannanottojen 
muodossa. Malmin lentokenttäalueen säilyt-
tämistä lentotoiminnassa tulevaa sähköistä 
lentämistä ajatellen ja kentän ainutlaatui-
sen luonnonniityn säilyttämistä kannattivat 
alueen valtuutetut lähes 100 prosenttisesti, 
mutta valitettavasti äänestyksissä ei asialle saa-
tu riittävää kannatusta.

Helsingin kaupungin strategiassa vuosil-
le 2021–2025 on 13 painopistealuetta ja sii-
nä mainitaan muun muassa, että laadukas 
varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja 
että varhaiskasvatuspaikkoja lisätään tavalla, 
joka mahdollistaa paikan tarjoamisen lähellä 
kotia tai perheen kulkumatkan varrelta. To-
teutetaan nk. lähipäiväkotiperiaatetta, mutta 
valitettavasti Puistolan kohdalla tämäkään ei 
toteudu kaupungin strategian mukaisesti, 
mikä tuli ilmi Puistola-Seuran järjestämässä 
asukastilaisuudessa viime keväänä. Touhulan 
toiminta jatkuu kaupungin omana toiminta-
na, mutta silti päiväkotipaikkoja alueellamme 
on liian vähän. Tämän asian korjaamiseksi 
tehdään alueemme valtuutettujen kesken 
myös yhteistyötä. 

Helsingin kaupunkistrategian esipuheessa 
mainitaan, että kaupunki haluaa varmistaa et-
tei kaupunginosien välinen eriarvoistuminen 
Helsingissä syvene ja että erojen tasaantumi-
seksi työskennellään aktiivisesti. Tähän työ-
hön haastan mukaan kaikki Puistolan alueen 
asukkaat ja toimijat. Puistolan alueen kehittä-
minen ja alueen omaleimaisuuden säilyttämi-
nen pientalovaltaisena on kaikkien alueella 
asuvien ja toimivien ihmisten yhteinen asia. 
Kun havaitaan mahdollisia signaaleja ennakoi-
tavista kaavamuutoksista, epäkohtia varhais-
kasvatuspaikoista, kouluista tai korjattavista 
asioista alueellamme, niin nopeasti ja roh-
keasti yhteys Puistola-Seuran hallituksen jäse-
niin tai alueemme kaupunginvaltuutettuihin. 
Yhteistyössä saamme enemmän aikaiseksi!

Sinikka Vepsä
Puistola Seura ry:n hallituksen jäsen

Entäs nyt Puistolan 
kansakoulu?

Seuramme tämän vuoden jäsenkirjeessä 
31.3.2022 oli koottuna otsikon Taistelu 

Tenavatien vanhasta kansakoulusta alkoi uudel-
leen ja alaotsikon Mitä tehdä vanhalle ja arvok-
kaalle koulukiinteistölle? 12 vuoden ajan olemme 
seuranneet kaupungin tempoilua asian ympärillä. 
alle vuodesta 2010 alkaen kouluun liittyviä 
keskeisiä tapahtumia.

Vuonna 2010 silloinen opetuslautakun-
ta esitti koulun lakkauttamista. Kaupungin 
tilastotiedot ja väestöennusteet olivat jo to-
vin olleet sellaisessa asennossa, että vanhalla 
kansakoululla ei näyttänyt olevan tarvetta. 
Olihan vuoden 1990 syksyllä valmistuneessa 
ja vuonna 2002 kaikki peruskoulun luokka-as-

teet sisältävässä Koudantien koulussa reilusti 
tilaa Puistolan ja Heikinlaakson koululaisille.

Vuoden 2015 alussa vanha koulu tyhjen-
nettiin ja siirrettiin kohta kaupungin tilakes-
kuksen myyntilistoille, mutta ei mennyt kau-
paksi vaikka olisi kaupungin mielestä sopinut 
hotelliksi tai maahanmuuttajien vastaanot-
tokeskukseksi. Puistolassa ihmeteltiin, miksi 
muutama vuosi aikaisemmin peruskorjattua 
koulua ei saada asukkaiden käyttöön. Ei saa-
tu, koska koulun tilojen valvontaa ei katsottu 
voitavan antaa asukkaiden tehtäväksi. Mo-
ninaisten vaiheiden jälkeen alkoi tapahtua: 
Puistola–Heikinlaakso–Tapulikaupunki pal-
velutilatarkastelutilaisuudessa 23.4.2018 pai-

Puistolan vanha kansakoulu, Tenavatie 2, on kaunein arkkitehti Jalmari Peltosen (1893–1969) 
suunnittelemista kouluista. Kuvan on kirjoittaja ottanut kesällä 2018.
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kalla ollut silloinen apulaispormestari Pia 
Pakarinen ilmoitti, että koulun tiloihin on 
tulossa yksityinen päiväkoti: Touhula. 

Olimme tyytyväisiä, kun koulu oli pääty-
mässä arvoiseensa käyttöön. Touhula avasi 
koulun tiloissa päiväkodin tammikuun alus-
sa 2019. Tätä riemua ei kestänyt kuin reilut 
puoli vuotta. Koulua oli remontoitava ja en-
nen kaikkea muutettava päiväkotikäyttöön 
kaupungin määräysten mukaisesti. Muutos-
töiden ajaksi Touhula vuokrasi pihalle 50 lap-
selle riittävän parakin, jonne päiväkoti muutti 
elokuussa 2019. Kaupunki ja Touhula eivät 
päässeet sopimukseen kaupungin teettämän 
noin 3 miljoonan euron remontti- ja muu-
toskustannuksista, niinpä päiväkoti lopetti 
toimintansa kesäkuun lopussa 2022. Kaupun-
ki jatkaa päiväkotitoimintaa parakkitiloissa. 

Kaupungilla ei ole vielä mitään suunnitel-
maa päiväkotiongelman ratkaisemiseksi. Me 
ihmettelemme, minkä vuoksi kaupunki ei tee 
päiväkodin tarvitsemia muutoksia vanhassa 
koulussa? Kaupunginvaltuutettu Sinikka Vep-
sä on jättänyt kaupungin aloitejärjestelmään 
aloitteen vanhan koulun muuttamiseksi päi-
väkotikäyttöön.

Koulurakennuksen säilyttäminen – olisiko 
uuden suojeluhakemuksen aika?

Puistola-Seura jätti 5.11.2015 kaupunginhal-
litukselle osoitetun kirjeen vanhan koulun 
suojelemiseksi kaavamerkinnällä rakennus-
historiallisena ja arkkitehtonisesti arvokkaa-
na kohteena.

Kaupunginmuseon johtokunta lausui mm. 
seuraavaa 23.2.2016: 

Selvityksessä Helsingin vuosina 1880–1980 val-
mistuneitten koulurakennusten kulttuurihistori-
allisista arvoista (Opintiellä – Helsinkiläisiä kou-
lurakennuksia 1880–1980. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston julkaisuja 2004:12) Puistolan 
entisen kansakoulun koulurakennus arvotettiin 
kuuluvaksi 1-luokkaan. Sen mukaan luokan 1 
kohteet tulisi suojella asemakaavalla kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaina niiden rakennustaiteellisten, 

kaupunkikuvallisten ja/tai historiallisten arvojen 
perusteella. Myös sisätiloista tulee olla maininta 
asemakaavamääräyksessä. Koulurakennuksessa 
aiemmin tehdyt, sen rakennustaiteellista, kaupun-
kikuvallista ja/tai historiallista arvoa heikentäneet 
muutokset tulisi palauttaa rakennuksen ominais-
luonteen mukaisiksi. Johtokunta korostaa, että näi-
den periaatteiden mukaan tulee toimia myös Puis-
tolan vanhan kansakoulun suhteen.

Kaupunginmuseon johtokunta pitää Puistola-
Seura ry:n aloitetta kannatettavana ja puoltaa 
Puistola-Seura ry:n aloitetta Puistolan kansakou-
lun suojelemisesta kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaana kohteena MRL:n mukaisesti asemakaavas-
sa annettavilla tarpeellisilla suojelumääräyksillä.

Päätöksenään Kaupunkisuunnittelu- ja 
kiinteistötointa johtava apulaiskaupun-

ginjohtaja vastasi esitykseemme vanhan kou-
lurakennuksen suojelemisesta asemakaavassa 
5.7.2016:
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johta-
va apulaiskaupunginjohtaja katsoo, että mikäli 
Puistolan entisessä kansakoulussa opetustoiminta 
lakkaa ja rakennukselle etsitään uuttaa käyttöä, 
on tämä luonteva vaihe suunnitella aluetta ko-
konaisuutena siten, että arvokas koulurakennus 
suojellaan ja sen kaupunkikuvallinen arvo ja omi-
naispiirteet säilyvät. Mikäli koulurakennukseen 
tehdään muutostöitä, toiminnan ja teknisten rat-
kaisujen vaatimuksia tulee taitavasti suunnitellen 
ottaa korjauksessa huomioon ilman, että rakennuk-
sen arvot kärsivät. Rakennuksen suojelulle on ole-
massa edellytyksiä, mutta koska kaavamuutoksen 
tekemiseen yksinomaan suojelumerkintöjen vuoksi 
ei saatujen lausuntojen perusteella ole välitöntä 
tarvetta, on asemakaavallinen suojelu perustel-
tua toteuttaa mahdollisten muiden syiden takia 
laadittavan asemakaavan muutoksen yhteydessä.

Puistola-Seuran hallitus käsittelee mahdollista 
uutta esitystä vanhan koulun suojelemiseksi 
ja samalla seuraa Sinikka Vepsän aloitteen 
etenemistä. 

Seppo Posti
Puistola-Seuran varapj.

Puistolan yläkoulu
Historiaa, arkkitehtuuria, muistoja 

Tämä teksti on julkaistu ensimmäisen kerran Puistolan Alueoppaassa 2010–2011.

Puistolan v. 1925 rakennettu hirsirakentei-
nen koulu paloi keväällä 1929. Samalle 

tontille ruvettiin pikaisesti suunnittelemaan 
uutta koulua. Piirustukset tilattiin arkkiteh-
ti Jalmari Peltoselta (1893-1969), jonka ra-
kennuksista useat mm. Taka-Töölössä ovat 
nykyisin suojeltuja. Suunnitelmat ja työt ete-
nivät vallinneesta syvästä lamasta huolimatta 
ripeästi, ja uuteen kouluun päästiin jo syksyllä 
1930. Rakennusaikana koulun luokat toimivat 
tilapäisesti useissa Puistolan taloissa. 

Koulua pidettiin valmistuessaan silloiseen 
Puistolan miljööseen ehkä liiankin komeana 
ja suurena. Epäilivätpä jotkut, saadaanko noin 
isoon kouluun koskaan riittävästi oppilaita. 

Koulussa oli luokkia kahdessa kerroksessa 
ja lisäksi suuri voimistelu- ja juhlasali, sekä 
erkkerillinen opettajien huone, josta pihan 
tapahtumia oli helppo seurata. Rakennuk-
seen kuului pohjoisessa rinteessä opettajien 
ja vahtimestarien asunnot sisältävä nelikerrok-
sinen siipi. Kunnallistekniikka oli puutteel-
linen: käymälät sijaitsivat puurakennuksessa 
koulun itäpuolisessa metsikössä. Koulussa oli 
keskuslämmitys, jota lämmitettiin haloilla. 
Suuret halkopinot kuuluivatkin oleellisena 
osana koulun yläpihan maisemaan. Koulura-
kennuksella oli ympärillään laaja tontti, josta 
ylin osa oli koululaisten pihana, osa metsänä 
ja alavin osuus peltona. Opettajilla oli oikeus 
pitää pellolla kasvimaata. 

Sotavuosina mäellä sijaitsevan korkean 
rakennuksen katolla oli Puistolan ilmaval-
vontapaikka ja hälytyksien antamiseen tar-
koitettu kammella pyöritettävä hälytyssireeni. 
Lähiasukkaat käyttivät koulun kellaritiloja 
väestösuojana pommitusten aikana. 

Helmikuun 1944 suurpommitusten jäl-
keen vahvistettiin pääosin saksalaisten käyttä-
män Malmin lentoaseman ilmapuolustusta ja 
kouluun majoitettiin sotilaita. Tontin alaosan 
pellolle perustettiin talvella myös ilmator-
juntatykkien asemia. Ne siirrettiin keväällä 
pellolta kovemmalle maaperälle Aurinkomä-
entien läheisyyteen, jossa niiden ryhmittelyt 
ovat edelleen hahmotettavissa. 

Sodan jälkeen koulu oli vilkas toimintojen 
keskus. Siellä toimivassa Puistolan kirjastossa 
monet järjestöt pitivät kokouksiaan ja juhlasa-
lissa vuosijuhliaan. Kellaritiloissa kokoontui-
vat partiolaiset. Koululla toimivat myös monet 
työväenopiston opinto- ja harrastuspiirit, ja 
siellä pidettiin ennen kirkon valmistumista 
vuonna 1960 puistolalaisten rippikoulut ja 
sunnuntaisin jumalanpalveluksia. Koulura-
kennus oli siinä vaiheessa todellinen paik-
kakunnan monitoimikeskus. 

Koulun tontin alosassa oli 1950-luvun puo-
livälissä talvisin valaistu luistinrata ja vähän 
myöhemmin kesäisin joitakin vuosia SPR:n 
paikallisosaston ylläpitämä pienoisgolfrata. 

Uusi koulurakennus entiselle koulun pel-
lolle valmistui vuonna 1964 ja vanha koulu 
jatkaa arvokkaita perinteitään edustavana osa-
na suurempaa rakennusten kokonaisuutta. 
Rakennus on tunnustettu kaupungin omissa 
selvityksissä koulurakennuksena sekä raken-
nustaiteellisesti että paikallishistoriallisesti 
arvokkaaksi kohteeksi, joka on lisäksi äsket-
täin peruskorjattu suurin investoinnein nyky-
aikaiseen koulukäyttöön sopivaksi. 

Ilkka Uotila
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kehittämistä sekä lintulavaa tai -tornia lisät-
täväksi alueelle.

Ehdotusten toteutus käynnistyy 
porrastetusti vuosien 2022 ja 2023 aikana
Ehdotusten toteutusta valmistellaan nyt kau-
pungin toimialoilla ja ehdotuksille tullaan 
tekemään tarkemmat suunnitelmat tämän 
vuoden aikana. Toteutettavien ehdotusten 
suuren määrän vuoksi toteutus porrastetaan 
vuosille 2022 ja 2023.

Hankkeiden toteutusta voi seurata oma-
stadi.hel.fi -sivustolla. Sivustolla on jokaisen 
hankkeen kohdalla näkyvissä muun muassa 
toteutuksen aikajana, toteutumisen astetta 
kuvaava prosenttiluku, saatu äänimäärä, vas-
tuutaho ja vuorovaikutusmahdollisuus

Asukkaat voivat osallistua toteutettavien 
ehdotusten suunnitteluun monin tavoin. Joi-
denkin hankkeiden kohdalla voidaan järjes-
tää vuorovaikutustilaisuuksia, toisten hank-
keiden suunnitelmia taas kaupunkilaiset pää-

sevät kommentoimaan omastadi-sivustolla. 

OmaStadia kehitetään sujuvammaksi - 
tule mukaan!

Tulevat muutokset pohjautuvat kaupunki-
laisilta ja kaupungin asiantuntijoilta saatui-
hin palautteisiin. Asukkaiden toiveissa esille 
nousseita asioita ovat esimerkiksi OmaStadi 
-prosessin lyhentäminen ja yksinkertaistami-
nen. Tärkeänä näkökulmana kehittämistyössä 
on erilaisten asukasryhmien yhdenvertaisen 
osallistumisen edistäminen ja tukeminen.

Asukkaat voivat osallistua kehittämiseen 
monin tavoin. Esimerkiksi liittymällä digi-
taaliseen kehittäjäyhteisöön, jossa käydään 
keskusteluja ja ideoidaan ratkaisuja erilaisiin 
kehittämiskohteisiin. Kehittäjäyhteisöön voi 
liittyä mukaan kirjautumalla sivustolle: uusi.
hel.fi/liity. Kaupunki järjestää syksyllä myös 
työpajoja, joihin kutsutaan OmaStadista kiin-
nostuneita asukkaita mukaan.

Kirsti Kallansalo

Helsinkiläiset äänestivät 

OmaStadissa 
siitä, miten kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa 
toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Tällä 

kierroksella kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa 
euroa kaupunkilaisten ehdotusten toteut-
tamiseen.

OmaStadi-äänestys järjestettiin viime loka-
kuussa toista kertaa. Yli 47 000 helsinkiläistä 
äänesti suosikkejaan kaupunkilaisten teke-
mien ehdotusten joukosta. Koillisen suurpii-
rin alueella äänestysaktiivisuus nousi hieman 
edellisestä OmaStadi-äänestyksestä, joka jär-
jestettiin vuonna 2019.

Koillisen alueen määräraha OmaStadissa 
on tällä kierroksella yli 1,1 miljoonaa euroa. 
Syksyn äänestyksessä oli mukana yli 40 koilli-
sen Helsingin kehittämiseen liittyvää ehdotus-
ta. Kokonaisuudessaan OmaStadi-ehdotuksia 
oli äänestyksessä lähes 400 ja toteutukseen 
eteni yhteensä 75 ehdotusta, joista koillisen 
suurpiirin alueelle sijoittuu seitsemän.

Koilliseen niittyjä, sammakkolampia, 
levähdyspaikkoja ja kesäkanoja!

Koillisen suurpiirin alueella eniten ääniä sai 
ehdotus, jossa toivotaan Vantaanjoen ran-
taan levähdys- ja oleskelupaikkoja. Lisäksi 
Vantaanjoen alueella toteutetaan vieraslajien 
torjuntaa edistävä ehdotus. Ehdotus Koillisen 
lähiluonnon puolesta, kukkaniittyjä ja lam-
mikoita täynnä elämää tuo kaupunkiin lisää 
niittyjä ja lisäksi Viikinmäen sammakko- ja 
rupikonnayhteisöille on ehdotuksessa esitetty 
omaa lammikkoa tai lammikoita.

Äänestyksessä menestyivät myös ehdotus 
Grilli- tai nuotiopaikka ulkona oppimista ja 
virkistäytymistä varten ja Frisbeegolfratoja 

ja harjoittelupaikkoja Helsinkiin, jossa esite-
tään harjoittelupaikkojen kunnostamista ja 
uusien harjoituskorien lisäämistä koillisen 
suurpiirin alueella.

Suutarilassa sijaitsevaan leikkipuisto Lin-
nunrataan OmaStadi-ehdotus tuo kesäkano-
ja ja näin ollen vanha kesäeläinten hoitoon 
liittyvä perinne jatkuu. Malmin lentokenttää 
kiertävän ulkoilureitin palveluiden paranta-
miseen liittyvä ehdotus keräsi myös paljon 
ääniä. Ehdotuksessa toivotaan muun muassa 
olemassa olevien liikunta- ja luontopalvelujen 

Kipa on uusi Stadiluotsi  
Koillisella suurpiirillä!

Hei! Olen Kirsti Kallansalo, tuttavallisemmin Kipa ja aloitin 
huhtikuun alussa Stadiluotsi Lotta Jäättelän äitiysloman si-

jaisena. Koillinen on minulle hyvinkin tuttu. Olen työskennellyt 
Helsingin kaupungin nuorisopalveluilla Jakomäen, Tapulikau-
pungin ja Puistolan nuorten alue- ja osallisuusohjaajana. Stadi-
luotsi on helppo kumppanisi, kun haluat vaikuttaa sinulle tär-
keisiin asioihin kaupungissamme. Minuun voit olla yhteydessä 
kaikissa Helsingin kaupungin palveluihin liittyvissä osallisuus - ja 
vaikuttamiskysymyksissä. Parhaiten saat minut kiinni sähköpostit-
se kirsti.kallansalo@hel.fi. Tykkää ja laita seurantaan myös sivuni  
@stadiluotsikoillinen.

Tehdään yhdessä kaikille parempaa Helsinkiä!
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Trio Kyösti Niemi. Vasemmalta Matti Reittamo, 
Jukka Tervamäki ja oikealla maestro itse 
mandoliinissa. 

Satakielikierroksella 
oli taas niin mukavaa,  

kuten aina vuodesta 1985 saakka

Puistola-Seura on järjestänyt Helsinki-päi-
vänä 12.6. Satakielikierroksen Malmin 

lentokentän ympärysreitillä katkeamatta vuo-
desta 1985 asti. Kierroksella kuunnellaan yö-
laulajia ja tunnistetaan lintulajeja. 

Vaikka aloitimme lintuoppaiden rekrytoin-
nin hyvissä ajoin keväällä, heitä ei meinan-
nut ensin millään löytyä. Tutuilla oppailla oli 
matkaa ja muita esteitä. ”Eihän Satakielikier-
rosta voi peruuttaa niin kauan kuin reitti on 
olemassa”, totesi vuosia oppaana ollut Ilkka 
Lyytikäinen. Ja löytyiväthän ne vapaana olevat 
oppaat viimein ja vaihtuivatkin vielä viime ti-
passa sairastumisen takia. Pääoppaana toimi 
lopulta Juha Lindy ja Timo Mäkinen toimi 

min lentokenttään sopivaa musiikia. Yleisö 
pisti spontaanisti valssiksi ja lopuksi laulettiin 
yleisön pyynnöstä yhteislauluna Onnelliset. Ja 
”meillä kaikilla oli niin mukavaa” voisi sanoa 
vanhan laulun sanoin. 

Kiitos mukana olleille! Ensi vuonna näh-
dään taas Helsinki-päivänä.

Maija-Liisa Pennanen

PS.Tringa ry:llä on retkiä, joille pääsevät mukaan 
yhdistyksen jäsenet. Ilmaisretkiä joille voi tulla 
kuka vaan ilmoittautunut järjestetään myös pal-
jon. Kannattaa seurata Tringan retkikalenteria. 
https://www.tringa.fi/events/categories/retket/

Helsingin kaupungin retkiä löytyy täältä
https://www.hel.fi/helsinki/en/housing/
nature/excursions/nature-excursions

https://www.hel.fi/static/ymk/harakka/
luontoretkikalenteri.pdf (vain suomeksi)

kirjurina. Ensikertalainen Juha Lindy totesi 
kierroksen jälkeen, että ”Satakielikierros oli 
melkoinen elämys minullekin. Oli hienoa 
osallistua historian jatkumoon, kun oli näin 
perinteikäs retki”.

Yleisö pääsi taas Satakielikierrokselle 
mukaan kahden vuoden tauon jälkeen. Ko-
ronasulkujen aikaan kierros tehtiin pienellä 
ydinporukalla. Yleisö saattoi kuitenkin olla 
mukana katsomalla livelähetyksiä Faceboo-
kissa. Jännitimmekin vähän, miten yleisö kah-
den vuoden tauon jälkeen lähtee taas kierrok-
selle. Turhaan. Osallistujia oli 52. Huomiota 
herättävää oli, että käsiäänestyksen mukaan 
ainakin puolet osallistujista oli ensikertalaisia. 

Malmin ulkoiluraitin satakieliä. Kuvat Maaret Ahlsved

Mutta eivät varmaankaan mukana viimeistä 
kertaa. Niin hyvää palautetta heiltä tuli. 

Satakielen laulua kuultiin 12 yksilöltä. Sää 
suosi, joskin tuuli vähän haittasi kuulohavain-
tojen tekoa. Arvauskilpailu yksilömäärästä 
hoidettiin digitaalisesti lähettämällä tekstivies-
ti Maija-Liisa Pennasen puhelimeen. Lähim-
mäksi arvasivat Hanna-Maija ja Osmo Mattila. 
Onnittelut heille! 

Tuulipussikukkulalla vietettiin lyhyt vir-
kistyspaussi. Puistolan Urheilijoiden Uljas 
Joki hoiti mehutarjoilun lastenleirin hyväksi. 
Viihdyttäjinä toimi trio Kyösti Niemi (Puis-
tolasta), Matti Reittamo ja Jukka Tervamäki, 
jotka soittivat ja lauloivat kesäiltaan ja Mal-



Puistolan Alueopas 2022–2023      Puistola-Seura ry32 Puistolan Alueopas 2022–2023      Puistola-Seura ry33

Terveisiä Malmin lentokentältä
Kuvat luontokuvaaja Maaret Ahlsved

Teksti Matti Mannila
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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 Facebookista ja seurakunnan nettisivuilta:  
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi. Voit seurata meitä myös Instagramissa ja Twitterissä.

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,  
malmi.srk@evl.fi

Kirkollisia toimituksia voi varata palvelusihtee-
riltä ma, ti, to, pe klo 9–13 ja ke klo 13–17, puh. 
09 2340 4402, tilavaraukset malmi.srk@evl.fi.  
Seurakunnan tiloissa voidaan järjestää kirkollisiin 
toimituksiin liittyviä perhejuhlia. 
Virkatodistukset ja sukuselvitykset tilataan 
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 klo 
12. Lisäksi on monenlaisia erityisjumalanpal-
veluksia, varsinkin kirkkovuoden juhla-aikoina. 
Kirkolla on toimintaa kaikenikäisille sekä tapah-
tumia ja konsertteja. Ajantasaiset tiedot löydät 
seurakunnan netti- ja facebook-sivuilta sekä 
Kirkko ja kaupunki -lehdestä. 

Diakoniatyöntekijät tarjoavat keskusteluapua 
ja käytännön tukea vaikeissa elämäntilanteis-
sa. Soita ja varaa aika ma–to klo 10–11.30, puh. 
09 2340 4481. Jätä muulloin soittopyyntö. 
Musiikkitoiminta Puistolan kirkolla on lapsikuoro 
Laulupuu sekä muskareita eri ikäryhmille. 
Aikuisten kuoroja on Malmin seurakunnan 
alueella useita. Puistolan kirkolla harjoittelee 
kamarikuoro Stella Vocalis. 
Kysy lisää musiikkityön johtavalta kanttorilta 
Kaisu Rauhamaalta puh. 09 2340 4494.
Junnuille eli 7–13-vuotiaille kouluikäisille 
järjestetään kerho-, retki- ja leiritoimintaa.
Nuorten toiminta keskittyy Tapanilan kirkolle, 
Veljestentie 6, 09 2340 4423. Vastaava työntekijä 
Minna Karas, 09 2340 4542. 
Partiolippukunta Koudat kokoontuu ”Venhon 
talossa”, ks. yhteisötiedot. 

Malmin seurakunnan kirkkoherra on  
Elina Perttilä, puh. 09 2340 4410.  
Puistolan alueesta vastaa johtava aluepastori 
Paula Närhi, puh. 09 2340 4477. 
Muiden työntekijöiden yhteystiedot löydät 
Malmin seurakunnan nettisivuilta. 
Sähköpostiosoitteet ovat muodossa: 
etunimi.sukunimi@evl.fi
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Äänestä ja vaikuta alueesi tulevaisuuteen
Seurakuntavaalit 20.11.2022
Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan tuhansia luottamushenkilöitä, 
jotka päättävät seurakuntien tulevaisuudesta.
Seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan paikal-
lista toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Tavoitteena on saada jo-
kaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia 
luottamushenkilöitä eri aloilta. Tule ja äänestä sellaisena kuin olet! 
Ennakkoäänestys järjestetään 8.–12.11.2022.
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ot-
taa henkilöllisyystodistus mukaan! Ehdokkaiden äänestysnumerot päivi-
tetään seurakuntien verkkosivuille, kun ehdokasasettelu on päättynyt.
Varsinainen äänestyspäivä on 20.11.2022.
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysai-
kaa on klo 11.00–20.00. Äänestyspaikat päivitetään seurakunnan nettisivuille syyskuussa.
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Tapulikaupungin Nuorisotalo
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Puh. 09 310 71569
tapulikaupungin.nuorisotalo@hel.fi
https://nuorten.helsinki/nuorisotalot/
tapulikaupungin-nuorisotalo/
Tapulikaupungin nuorisotalo sijaitsee Puistolan 
juna-aseman välittömässä läheisyydessä. 
Nuorisotalolle pääsee myös monilla busseilla. 
Puhelimitse ja sosiaalisen median kanavien 
kautta saat ajantasaisimman tiedon 
aikatauluistamme!
https://www.instagram.com/tapulinnuta/?hl=fi
https://www.facebook.com/Koillinen-nuoriso-
työyksikkö-112452197037418

HNMKY Puistolan nuorisotalo
Puistolan peruskoululla 
(iltaisin sisäänkäynti G-ovesta)
Koudantie 2, 00760 Helsinki, puh. 050 405 8035
www.facebook.com/HNMKYpuistolannuta/ 

Tattarisuon moottorihalli
Puh. 09 310 71605
Tattarisuontie 30–32, 00770 Helsinki 
Aukioloajat: ma–pe 14.00–20.30 (talvikaudella ti 
17.00–20.30)
Tattarisuon moottorihalli on tarkoitettu 
13–22-vuotiaille nuorille omien ajoneuvojen 
huoltoon ja korjaukseen. Moottorihallilta 
löytyvät yleisimmät ajoneuvojen korjaamiseen 
tarvittavat työkalut ja välineet. Hallissa on auto- 
ja MP-nosturit, hitsauslaitteet ja rengaskone. 

Yleismallisia tarvikkeita, kuten sulakkeita ja 
polttimoita voi ostaa hallilta. Hallin käyttö 
edellyttää nuorisoasiainkeskuksen jäsenkorttia. 
Muuten käyttö on ilmaista, mutta muutamista 
töistä on pieni maksu, MobilePay tai korttimaksu.
https://nuorten.helsinki/nuorisotalot/
tattarisuon-moottorihalli/ 

Helsingin Kartingrata
Puh. 041 5353 200
Tattarisuontie 32, 00770 Helsinki
https://helsinginkartingrata.com/ 

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, ota rohkeasti 
yhteyttä puh. 044 048 8217. 
Palokunnassamme toimii lisäksi varhaisnuoristo-
osasto, johon voivat liittyä 7–9-vuotiaat. Var-
haisuorten viikoittaisissa harjoituksissa opette-
lemme palokuntien perustoiminnan lisäksi mm. 
alkusammutustaitoja ja ensiapua.Varhaisnuorille 
on tämän lisäksi erinäisiä kilpailuja, leirejä ja ta-
pahtumia. Harjoitukset tiistaisin klo 16.30–17.30
Mikäli mielenkiintoa löytyy, rohkeasti yhteyttä 
osastonjohtajaan ensisijaisesti sähköpostilla 
nuoret@puistolanvpk.fi.
www.puistolanvpk.fi

Harrastuksia nuorisolle, ks. https://nuorten.helsinki/tekemista-ja-paikkoja/

Palokuja 4, 00750 Helsinki

Puh. 09 386 2252

Auki: ma–pe 10–18, la 9–14

muina aikoina sopimuksen mukaan.

NUORISOTOIMINTAA 

TULE JÄSENEKSI – Maisema pilalla? Kukoistavan 
puutarhan tilalle tulossa kerrostalon seinä? Puistola-Seura 
pani toimeksi, kun saimme kuulla kerrostalohankkeista 
radan varressa. Järjestimme kaavakävelyn ja julkisuutta 
kaavamuutoksen järjettömyydelle. Mutta lisää aktiivisia 
toimijoita tarvitaan. Tule mukaan! Jäsenmaksu on vain 15 
euroa! Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 
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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 näyttelytilaa voi varata pieni-
muotoisten taidenäyttelyiden pitämiseksi. Käy-
tössä 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 näyttelytilaa voi varata pieni-
muotoisten taidenäyttelyiden 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

Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastojen 
halutuimmat kirjat tammi–heinäkuu 
2022

Puistolan aikuisten kaunokirjallisuus:
•  Seeck, Max: Kauna
•  Köngäs, Heidi: Siivet kantapäissä
•  Moyes, Jojo: Morsianten laiva
•  Schulman, Alex: Eloonjääneet
•  Moyes, Jojo: Tähtien antaja
•  Brotherus, Hanna: Ainoa kotini
•  Owens, Delia: Suon villi laulu
•  Gilbert, Elizabeth: Tämä kokonainen maailmani
•  Turunen, Saara: Järjettömiä asioita
•  Ragnar Jónasson: Sumu

Tuulen Tupa
Edullinen, mukautuva tila erilaisiin juhliin

Ylermintie 2, 00760 Helsinki 
Puh. 050 594 2821

puistolantuulentupa@gmail.com 
www.puistolantuulentupa.fi ja Facebook

Tapulin aikuisten kaunokirjallisuus:
•  Turunen, Saara: Järjettömiä asioita
•  Kepler, Lars: Peilimies: rikosromaani
•  St Aubyn, Edward: Sokkotesti
•  Osman, Sara: Kaikki mikä jäi sanomatta
•  Seeck, Max: Kauna
•  Köngäs, Heidi: Siivet kantapäissä: romaani
•  Westö, Kjell: Tritonus
•  Läckberg, Camilla: Naiset vailla armoa
•  Jungstedt, Mari: Viimeisen lampun loisteessa
•  Louis, Édouard: Kuka tappoi isäni

Tapulin aikuisten tietokirjallisuus:
•  Kuoppamäki, Venla: Sun poika kävi täällä
•  Thurén, Julia: Kaikki kuluttamisesta: näin aloin 

käyttää rahojani paremmin
•  Lehtinen, Lasse: Murhattu ministeri: Heikki 

Ritavuoren elämä ja kuolema
•  Belton, Catherine: Putinin sisäpiirissä: kuinka 

KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan
•  Kahneman, Daniel: Ajattelu, nopeasti ja hitaasti
•  Porvali, Mikko: Kohti itää: Päämajan 

kaukopartio-osasto Vehniäinen 1941
•  Fairweather, Jack: Mies joka murtautui Auschwitziin
•  Harding, Luke: Venäjän vakoojaverkosto
•  Saari, Oskari: Tänään olen elossa: kuolevan 

miehen päiväkirja
•  Grohl, Dave: Tositarinoita

Tapulin lastenkirjat:
•  Russell, Rachel Renée: Nolo elämäni. 6, Olisinpa 

ihastuttava
•  Sutherland, Tui T.: Synkkä salaisuus
•  Jones, Diana Wynne: Liikkuva linna
•  Riordan, Rick:: Percy Jackson and the lightning 

thief
•  Krause, Joachim: Missä on pikku dinosaurus?
•  Yoshino, Genzaburo: How do you live?
•  Archer, Mandy: Pipsan taiturinäytös: 

ääninappikirja
•  Tison, Annette: Barbapapan koulu
•  Harjanne, Maikki: Minttu ja haltia
•  Shinya, Shima:: Star Wars: the High Republic. 1 

The edge of balance
 
Tapulin nuortenkirjat:
•  Aveyard, Victoria: Maailmojen murtaja
•  Han, Jenny: Kesä, jolloin minusta tuli kaunis
•  Jackson, Holly: Kiltin tytön murhaopas
•  Aalto, Anne-Maija: Mistä valo pääsee sisään
•  Maas, Sarah J.: Tuhkan valtiatar. Osa 1
•  Glasgow, Kathleen: Girl in pieces
•  Lockhart, E.: Valehtelijoiden saari
•  Meyer, Stephenie: Keskiyön aurinko
•  Black, Holly: The cruel prince
•  Cass, Kiera: Kihlattu

Kirjastot

Puistolan aikuisten tietokirjallisuus:
•  Eloranta, Ville: Sana sanasta: suomen kielen jäljillä
•  Harding, Luke: Venäjän vakoojaverkosto
•  Hyppönen, Mikko: Internet
•  Marton, Kati: Merkel: maailman 

vaikutusvaltaisimman naisen tarina
•  Bly, Nellie: Maailman ympäri 72 päivässä
•  Belton, Catherine: Putinin sisäpiirissä: kuinka 

KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan
•  Kantola, Anu: Kahdeksan kuplan Suomi: 

yhteiskunnan muutosten syvät tarinat
•  Ernaux, Annie: Vuodet
•  Majander-Reenpää, Leena: Kirjatyttö: 

kustantajaelämää
•  Juutilainen, Anneli: Lähtösi jälkeen: kertomuksia 

surusta ja selviytymisestä

Puistolan lastenkirjat:
•  Russell, Rachel Renée: Nolo elämäni. 6, Olisinpa 

ihastuttava
•  Sutherland, Tui T.: Synkkä salaisuus
•  Ojala, Anu: Kiristäjä
•  Tison, Annette: Barbapapa avaruudessa
•  Emmett, Jonathan: Hurja vieterilohikäärme
•  Rosa, Don, sarjakuvantekijä.: Roope Ankan 

elämä ja teot
•  Lewis, C. S.: Narnia: kaikki tarinat
•  Pelliccioni, Sanna: Onni-poika menee päiväkotiin
•  Kishimoto, Masashi.: Naruto. 70, Naruto ja 

kuuden tien tietäjä
•  Archer, Mandy: Kaivuri tulee apuun

Puistolan nuortenkirjat:
•  Aveyard, Victoria: Maailmojen murtaja
•  Aalto, Anne-Maija: Mistä valo pääsee sisään
•  Maas, Sarah J.: Tuhkan valtiatar. Osa 1
•  Oseman, Alice: Radio silence
•  Jean, Emiko: Tokion prinsessa: suuria unelmia
•  Pearson, Mary E.: Dance of thieves
•  Han, Jenny: Kesä, jolloin minusta tuli kaunis
•  Glasgow, Kathleen: Girl in pieces
•  Lockhart, E.: Valehtelijoiden saari
•  Meyer, Stephenie: Keskiyön aurinko
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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.

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

Palveluhakemisto

APTEEKKEJA

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
Tervetuloa puistolalaisten omaan lähiapteekkiin!
www.tapuliapteekki.fi

ELINTARVIKKEITA

Puistolantori 1, 00760 Hki, puh. 09 389 3286 
jonne.kiviharju@k-market.fi
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.
Kauppias Jonne Kiviharju 
Löydät meidät myös Facebookista.

FYSIKAALISTA HOITOA ja HIERONTAA

Ks. myös KAUNEUDEN JA TERVEYDENHOITO 

FYSIOS HELSINKI PUISTOLA 
Fysioterapiaa Puistolassa
Puistolantori 1, 00760 Hki, puh. 010 237 700
Fysikaaliset hoidot, lymfaterapia, hieronta, voice 
massage, purentahoidot, Fascia-käsittely, osteo-
patia, liikehoidot ja kuntoutus. Urheiluklinikka. 
Myös kotikäyntejä. 
Fysioterapeutit: 
• Johanna Jokinen puh. 050 338 6960, 
• Kirsi Kyyrä puh. 040 594 2263, 
• Ismo Hämeenniemi puh. 040 822 1779, 
• Heli Inkinen puh. 040 529 4848 ja
• Ilmari Nevasmaa puh. 044 984 0757.
www.fysios.fi

ILMASTOINTILAITTEET, LÄMPÖPUMPUT

Spinea Oy
Kytkintie 25, 00770 Hki
Puh. 09 374 1066, faksi 09 387 9390
Edustamme laajaa valikoimaa lämpöpumppu-
merkkejä, joista löytyvät sopivat tuotteet kaiken-
laisiin lämmitys- ja viilennystarpeisiin. 
spinea@spinea.fi
www.spinea.fi

IV-HUOLTOA

Cervi Talotekniikka Oy
Lampputie 4, 00750 Helsinki
Cervi on Suomen johtava puhtaasti ilmanvaih-
toon keskittynyt toimija. 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

TULE JÄSENEKSI – Missä ihmees-
sä voisimme kokoontua? Asukastalo 
puuttuu. Puistola-Seura pyrkii sen 
saamaan. Tule mukaan taisteluun 
tai tue sitä. Jäsenmaksu on vain 15 
euroa! Täytä liittymislomake täällä 
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 
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KELLOJA ja KULTAA

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

KIINTEISTÖNHUOLTO, ISÄNNÖINTI 
ja SIIVOUPALVELUT

Arin siivous
Puh. 0400 213 565
info@arinsiivous.fi
Muuttosiivoukset ja ikkunan-
pesut ripeästi ja ammatti-

maisesti. Viiden tähden palvelua, Google-arvos-
telujen keskiarvo on 5,0. Laatu, täsmällisyys ja ja 
vastausnopeus ovat myös saaneet kiitosta asiak-
kailta kommentilla: ”Suosittelen!”
facebook.com/arinsiivous

Kiinteistöpalvelu Sarlin
Puh. 040 548 4980
kiinteistopalvelusarlin@gmail.com
Omakotitalkkari apunasi kiinteistönhoidossa ja 
pikku remonteissa.

Koillis-Helsingin Omakotiyhdistys ry
palvelee jäseniään. Koillis-Helsingin Omakotiyh-
distys on palkannut jäsenistönsä avuksi Omakoti-
talkkareita tekemään asumiseen liittyviä töitä 
jäsenille 12 €/tunti. Yhdistys vuokraa lyhytaikai-
seen käyttöön painepesuria, pensasleikkuria, ok-
sasilppuria, oksasahaa, sähkösahaa, kattokolaa ja 
ränniharjaa sekä taittotikkaita (työtaso n. 1 m). 
Omakoti-talkkaritoiminta Markus Riutankoski, 
puh. 050 324 9993 tai myös laitevuokrausta 
hoitava Kalevi Ahlgren, puh. 040 566 4162, 
kaleviahlgren@gmail.com.
www.omakotiliitto.fi/koillis-helsinki

Pölypartio siivous
Arkesi apuna
Puh. 045 143 8877, polypartio@outlook.com

KIINTEISTÖNVÄLITYS ja 
-ARVIOINTI

Kahdeksas päivä Oy
Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki
Aina on oikea aika soittaa kelloon katsomatta
puh. 0400 441 460
Tehokas kiinteistönvälittäjä Puistolasta:
Anne Tauschi, LKV, LVV, Partner 
Asunnon myyjä: ”Jos joku asia tässä maailmassa 
vielä toimii niin tämä! Aivan erinomaisen hyvin suju-
neet kaupat ja Anne piti aktiivisesti yhteyttä. 10/10.”
anne.tauschi@kahdeksas.fi

Kiinteistömaailma Helsinki Puistola 
Puistolantori 1, 00760 Helsinki, puh. 0400 171 816
helsinki.puistola@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma Malmi-Tapanila 
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. 09 350 7270, malmi@kiinteistomaailma.fi
Enää ei pitäisi olla epäselvää, että kuka ne 
asunnot myy.

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, mukautuva tila erilaisiin juhliin.
puistolan.tuulentupa@gmail.com
www.puistolantuulentupa.fi ja Facebook

LÄHILEHTI

Koillis-Helsingin Lähitieto
Päätoimittaja Teija Loponen, puh. 050 590 6675
teija.loponen@lahitieto.fi. Aidosti paikallinen.  
Lue maksutta myös netissä Lahitieto.fi.

MYYJÄISIÄ

Marttojen myyjäiset Marttalassa 
Puistolantori 5, Puistola 
• Puistola-päivien myyjäiset 3.9.2022 klo 10–14
• Joulumyyjäiset 22.12.2022 klo 17–19

NUOHOUSTA 

Cervi Talotekniikka Oy
Lampputie 4, 00750 Helsinki
Olemme paikallinen yritys ja nuohoojamme ovat 
toimineet tällä alueella jo vuodesta 1995.  
Lakisääteisten nuohousten lisäksi 
teemme keskuslämmityskattiloiden ja 
lämminilmakehittimien nuohouksia, sekä 
monipuolista hormien ja ilmanvaihdon korjausta 
ja huoltoa. 
Tilaa nuohooja kotiisi puh. 044 426 7500 
tai varaa nuohousaika kätevästi netissä 
www.cervi.fi/nuohous. 

OMPELIMOJA 

Sirkkalanmäki 18 A
00760 Helsinki
puh. 044 041 6688

Puistolassa sijaitseva kotiompelimo tekee mitta-
tilausvaatteita, vaatteiden muokkauksia ja korja-
uksia. 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, 00700 Helsinki 
(Malmin Nova, katutaso)
Puh. 09 345 1265
Avoinna: ma–pe klo 9.30–17.30, la klo 9–14 
(kesällä la suljettu)
Optikon ja silmälääkärin vastaanotto, 
näöntutkimukset, silmälasit, piilolasit, 
aurinkolasit, työnäköasiat, ajokorttilausunnot, 
kaikenlaiset silmälasien korjaukset. Kaikki työt 
edullisesti ja nopeasti omasta pajasta! ELÄMÄSI 
LASIT – JO VUODESTA 1982. 
www.malminoptiikka.fi

TULE JÄSENEKSI – Saitko lapsesi 
lähimpään päiväkotiin? Puistola-Seu-
ra pani toimeksi, kun Touhula ilmoit-
ti sulkemisesta. Sen ansiosta päivä-
hoitopaikat säilyivät. Mutta lisää tar-
vitaan. Tule mukaan toimintaan tai tue sitä. Jäsen-
maksu on vain 15 euroa! Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 

TULE JÄSENEKSI – Maisema 
pilalla? Kukoistavan puutar-
han tilalle tulossa kerrostalon 
seinä? Puistola-Seura pani 
toimeksi, kun saimme kuulla 
kerrostalohankkeista radan 
varressa. Järjestimme kaavakä-
velyn ja julkisuutta kaavamuutoksen järjettömyy-
delle. Mutta lisää aktiivisia toimijoita tarvitaan. Tule 
mukaan! Jäsenmaksu on vain 15 euroa!  
Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 
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RAVINTOLAT ja PIZZERIAT

Evin pizzeria 
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki 
Puh. 09 2248 8408, 09 2248 8409
Auki: ma–su 10–24
Pizzat, hampurilaiset, kebabit, falafelit, 
kanakebabit ja kanafileet, rullat, salaatit… 
Ruokailu paikan päällä, noutoruoka tai nopea 
kotiinkuljetus. 
https://evinpizzeria.fi/

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

Ravintola Pelimanni 
Puistolantori 4, 00760 Helsinki 
Puh. 050 352 2892
Auki: ma–to ja su klo 11–24, pe–la klo 11–03 
(tarvittaessa –04)
Ravintola Pelimanni on viihtyisä ruoka- ja 
seurusteluravintola Puistolantorin laidalla. 
A-oikeudet. 
Ravintolamme soveltuu myös yksityis- ja 
yritystilaisuuksien järjestämiseen. 

RENGASLIIKKEITÄ

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

OSTOSKESKUKSIA

Helsinki Outlet
Puh. 050 573 9732
jenny@helsinkioutlet.fi
Outlet-kylä kutsuu viihtymään. Aina edullisia 
löytöjä lempimerkeiltäsi! Sijaitsemme Kehä III:n 
varrella, Vantaan IKEA:a vastapäätä. 
https://www.helsinkioutlet.fi

PUTKIASENNUSTÖITÄ ja HUOLTOA

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

PUUNKAATOA

Helsingin pihapuu
Puh. 044 300 5995
helsinginpihapuu@gmail.com
Puunkaatoa, myös hankalat puut. Oksien 
haketus/poisvienti, runkojen pätkintä/poisvienti, 
kantojen jyrsinnät. 15 vuoden kokemuksella. 
Ilmainen arviointi. 

RAKENNUSTARVIKKEITA

STARK Helsinki Suutarila 
Valokaari 6, 00750 Hki
Puhelin 09 3541 2900
myyntipalvelu@stark-suomi.fi
Avoinna ma–pe klo 6–19, la klo 9–16
Rakennustarvikkeet, puutavara ja levytuotteet, 
työkalut, kylpyhuonekalustenäyttelyt, 
sisustustuotteet, tulisija- ja saunanäyttelyt. 
https://www.stark-suomi.fi/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.

VERHOOMOJA

Verhoomo Silkki
Loisteputki 4, 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

Uutiset ja tapahtumatiedot löydät seurakunnan 
nettisivuilta: helsinginseurakunnat.fi/malmi 
ja Facebookista. Voit seurata meitä myös 
Instagramissa ja Twitterissä.

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

TULE JÄSENEKSI – Missä lapset 
ja nuoret voisivat harrastaa? Meil-
tä puuttuu kunnon nuorisotilat. 
Puistola-Seura viestittää päättä-
jille vahvasti tästä puutteesta Tue 
toimintaamme. Jäsenmaksu on 
vain 15 euroa! Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 

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 alakerrassa. Siellä on mahdollisuus kutoa 
kangaspuilla esim. mattoja ja poppanaa. Tiedusteluihin kudonta-asemasta vastaa  
Aino Laasonen, puh. 050 577 9556, klo 18 jälkeen. 

Puistola-päivien myyjäiset  
3.9.2022 klo 10–14.

Pane kalenteriin valmiiksi myös joulumyyjäistemme  
ajankohta, joka on 22.12. klo 17–19.  
Myyjäisissämme on leivonnaisia ja käsitöitä. 
Käythän tutustumassa kotisivuihimme: 
www.puistolanmartat.net
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Puistolan liikuntahalli 
Koudantie 2, 00760 Hki, puh. 09 3108 7120 

Puistolan liikuntapuisto
Koudanpolku 4, 00760 Hki, puh. 09 3108 7120
Liikuntatilojen varaukset: 
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-
aika/liikunta/liikuntatilojen-varaaminen/
Valaistu kenttä 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 talvella latu. Ulkokuntoiluvälineet.

Ulkoilu ja urheilu

cervi.fi

Ilmanvaihto 
kuntoon.

p. 044 426 7500

• Savuhormien nuohoukset  
ja piippujen kunnostukset.  
Varaa nuohousaika helposti  
netissä cervi.fi/nuohous

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

TALOYHTIÖIDEN 
KIRJANPIDOT JA 
TILINPÄÄTÖKSET

OK-HALLINTO
okhallinto@gmail.com

puh. 050 381 4888

Arkkitehtien Olli ja Eija Saijonmaa suunnitte-
lema Puistolan kirkko vihittiin käyttöön juhlal-
lisesti kauniina syyssunnuntaina 9.10.1960. 
Kirkon 40-vuotisjuhlan kunniaksi Otto Ilola 
ikuisti kirkon Puistolan Alueoppaan kanteen 
vuonna 2000.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
LIPUNNOSTO

Puistolantorilla 6.12.2022 klo 9

Sen jälkeen kirkolla klo 10 
itsenäisyyspäivän hartaushetki  

ja kirkkokahvit. 
Tervetuloa!

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

Malmin K-Citymarket 
Malminkaari 19, 00700 Helsinki 

Puh. 020 4511/postin vaihde
Auki: ma–la klo 8–23, su klo 10–23

++++++++++
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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–pe klo 8–16 ja  
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
Uudet asiakkaat yhteydenotot Seniori-infon 
puhelinneuvonta puh. 09 310 44556.

Lähipalvelualue Puistola 1
Puistola, Tapulikaupunki, puh. 09 310 74429
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, 00290 Helsinki
Puh. 09 4711 

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

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

LÖYDÄ SATAKIELI 
-etsinnän tulokset

Puistolan Alueoppaan 2020–21 ”sa-
takielikierros” osoittautui liian vai-

keaksi. Kaikki vastaajat olivat päätyneet 
samaan satakielisiluettien määrään: 
9 kpl. Satakieliä oli kuitenkin kaksi 
enemmän. Varsinkin paperioppaassa 
oli vaikeaa huomata sivuille 12 ja 19 
kasvillisuuden sekaan kätkeytyneitä 
siluetteja. Niinpä palkinto, kaksi Tik-
kurilan Bio Grandin elokuvalippua ar-
vottiin kaikkien vastanneiden kesken. 
Onnettaren suosikki oli Ritva Hintikka.

TULE JÄSENEKSI – Missä lapset 
ja nuoret voisivat harrastaa? Meil-
tä puuttuu kunnon nuorisotilat. 
Puistola-Seura viestittää päättä-
jille vahvasti tästä puutteesta Tue 
toimintaamme. Jäsenmaksu on 
vain 15 euroa! Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 

TULE JÄSENEKSI – Pääsetkö lää-
käriin kotikulmilla? Pyrimme säi-
lyttämään Puistolan terveysase-
man. Tule mukaan toimintaan tai 
tue sitä. Jäsenmaksu on vain 15 
euroa! Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 

TULE JÄSENEKSI – Maisema 
pilalla? Kukoistavan puutar-
han tilalle tulossa kerrostalon 
seinä? Puistola-Seura pani 
toimeksi, kun saimme kuulla 
kerrostalohankkeista radan 
varressa. Järjestimme kaavakä-
velyn ja julkisuutta kaavamuutoksen järjettömyy-
delle. Mutta lisää aktiivisia toimijoita tarvitaan. Tule 
mukaan! Jäsenmaksu on vain 15 euroa!  
Täytä liittymislomake täällä  
https://kaupunginosat.fi/puistola/liity-jaseneksi/. 

OIKAISU – Haasteena oli etsiä 
taiteilija Tarja Ilolan piirtä-
miä satakielen siluettikuvia. 
Perimätieto oli virheellinen: 
satakielen on piirtänyt mai-
nosgraafikko Kyösti Niemi 
vuonna 1986 Puistola-Seuran 
tunnus -kilpailuun.
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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: 
Varhaiskasvatukseen haetaan sähköisellä 
hakemuksella viimeistään neljä kuukautta  
ennen hoidon tarvetta. 
Alppikylä, Alppikylänkatu 5  09 310 69507
Aurinkometsä ent. Touhula,
Tenavatie 2, avattu 1.8.2022 
Suurmetsä, Kalteenpolku 3  09 310 29546
Himmeli, Olkilyhteentie 17  09 310 73725 
Perttu, Pertunpellontie 10  09 310 73725
Kaskisavu, Töyrynummentie 6  09 310 74207 
Pentinkulma, Linnunradantie 6 09 310 74207 
Seulanen, Seulastentie 11 09 310 32899
Vaskiniitty, Vaskiniitynkuja 2 09 310 73885 
Klaara, Mehiläistie 6 09 310 41543
Vihtori, Mehiläistie 6  09 310 25894
Nurkka, Nurkkatie 2 09 310 45028
Savotta, Puunkaatajantie 16 09 310 32896
Minttu, Suuntimotie 28 C  09 310 73711 
Neilikka, Palokuja 4 09 40 334 1817
Kumina, Pikkaraistie 7  09 310 73497

Pikkuprinssi, Maatullinkuja 12  09 310 73497
Päiväkoti Kankarepuisto, 
Jakomäenpolku 6  09 310 29290
Päiväkoti Satulinna,  
Kimnaasipolku 5  09 310 73497

Perhepäivähoitoa Koillinen 2  
Puistola–Jakomäki–Suutarila 

Perhepäivähoidon ohjaaja  
Merja Meriläinen-Riuttala, puh. 09 310 46610
merja.merilainen-riuttala@hel.fi

Yksityisiä päiväkoteja:
Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla 
yhteyttä suoraan päiväkotiin. 
Kukonaskel, Fallkullan montessori- 
leikkikoulu, Tasankotie 9 A 1   044 317 4793
Helsingin kristillinen päiväkoti, 
Mätästie 5 041 319 8910
Toimela, Jakomäent 6 E   09 389 3505

Muut leikkipuistot avoinna arkisin klo 9–16.30,  
Linnunrata arkisin klo 9–16. 
Kankarepuisto, Jakomäenpolku 6 09 3105 7498
Linnunrata, Linnunradantie 8  09 310 57414
Nurkka, Nurkkatie 2  09 310 57521
Tapuli, Kimnaasipolku 7  09 310 57560

Verhoomo Silkki
• huonekalujen verhoilutyöt 
• verhoilukankaat 
• yksityiset- ja yritysasiakkaat
Soita 040 500 7115 
Tule käymään Loisteputki 4, 00750 HKI 
Lähetä postia jaana@verhoomosilkki.fi
www.verhoomosilkki.fi

Peter Valven työt suosikkeja  
viime vuoden taidenäyttelyssä

Puistola-Seuran 45. virtuaalisen taidenäyt-
telyn ensimmäisellä esitysviikolla yleisöllä 

oli mahdollisuus nimetä suosikkiteoksensa 
joko Puistolan kirjastossa äänestyslipukkeel-
la tai sähköisesti suoraan Puistola-Seuralle. 
Katsojat ottivat tämän mahdollisuuden innos-
tuneesti vastaan. Lopputulos oli Puistola-Seu-
ran näyttelyhistorian erikoisin. Ensimmäisen 
kerran suosikkiteokseksi nimettiin kaksi työtä 
samalla äänimäärällä – ja samalta taiteilijal-
ta. Nämä teokset olivat Peter Valven kesäiset 
öljyvärimaalaukset Kesän lapsi ja Kolme lokkia. 
Myös Valven kolmas teos Syreenit maljakossa 
oli näyttelyn suosikkeja. 

Suosikkiteoksensa ilmoittaneiden kesken 
arvottiin Timo Kalevi Forssin vastailmestynyt 
teos Helismaa. Runoilijamestarin värikäs ja 
traaginen elämä. Arvonnan suoritti Puistolan 
kirjastossa Jenny Ahonen, ja onnekas voittaja 
oli Seppo Jokinen.
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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
Asiakaspalvelu puh. 09 310 88610
Opistoisäntä puh. 09 310 88526
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 
Avoinna ma–to klo 10–17, pe klo 10–14
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Kansalais- ja yhteisötoimintaa

Luettelossa on esitelty lyhyesti Puistola-Seuran 
toimialueen yhdistysten, kerhojen ja seurojen 
toimintaa. Tiedot perustuvat järjestöjen lähettä-
miin ja/tai toimittajan tarkastamiin tietoihin.  
Korjaukset ja päivitykset pyydämme toimitta-
maan sähköpostilla: puistolaseura@gmail.com.

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

Yhteisöihin voi liittyä ja saada lisätietoa ottamalla 
yhteyttä tässä alueoppaassa mainittuihin 
henkilöihin. Ajankohtaisesta toiminnasta saa 
tietoa alueellamme ilmestyvistä lehdistä. 
Jos tiedossasi on uusi yhteisö ota yhteys: 
puistolaseura@gmail.com.

AA-kerho
”AA on miesten ja naisten yhteisö, jossa he jaka-
vat 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/ 
Auttava puhelin 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 
yli 30 vuoden kokemuksella lapsille ja aikuisille. 
Judoliitto palkitsi Hontai Judon vuoden 2017 
judoseurana. Toimintaamme kuuluu perhe- (per-
hejudoon olet tervetullut noin 4–5 vuoden iässä) 
ja junnujudoa (6–7-v.) sekä eri tasoisia kursseja 
kaiken ikäisille. Seura osallistuu aktiivisesti Etelä-

Suomen aluetoimintaan ja leireille sekä kilpailui-
hin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Dojo (har-
joitussali) osoitteessa Valokaari 10, 00750 Hki. 
Kun haluat aloittaa meillä judon, ota yhteyttä yh-
teydenottolomakkeella tai suoraan harjoitusryh-
män ohjaajaan hontaijudo@gmail.com. 
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 
yhdyssiteenä, valvoo jäsentensä alueellisia ja 
yhteiskunnallisia etuja sekä pyrkii edistämään 
omakotiasumiseen liittyviä harrastuksia ja toi-
mintoja. 
Jäsenetuina mm. Omakotitalkkarien palvelut 
12 €/tunti. Omakotiliiton valtakunnallinen edun-
valvonta ja Suomen omakotilehti sekä maksuton 
laki-, rakennus-, puutarha- ja energianeuvon-
ta. Jäsenalennuksia mm. vakuutuksista ja n. 30 
muusta liikkeestä. Yhdistys vuokraa lyhytaikai-
seen käyttöön pensasleikkuria, oksasilppuria ja 
muita puutarhanhoitoon liittyviä välineitä.
Pj Seppo Vesander, 040 0612523,
seppo.vesander@gmail.com, sh Tuija Vuorinen, 
040 5313693, tuija.vuorinen@purait.fi 
Omakotitalkkaritoiminta Markus Riutankoski, 
050 324 9993 tai Kalevi Ahlgren, 040 566 4162, 
kaleviahlgren@gmail.com. 
Kotisivut: www.omakotiliitto.fi/koillishelsinki
www. facebook.com/KoillisHelsinginOKY

Koillis-Helsingin Sosialidemokraatit 
Koillis-Helsingin Sosiaalidemokraattien (ent. 
Puistolan ja Pukinmäen SDP yhdistykset) toimin-
ta-alue on Tapulikaupunki, Puistola, Heikinlaak-
so, Alppikylä, Jakomäki, Suurmetsä, Pukinmäki, 
Pihlajamäki, Savela, Viikki, Viikinmäki, Latokarta-
no. Yhdistys on perustettu vuonna 1931.

Teemme yhteistyötä paikallisten tahojen ja 
järjestöjen kanssa. Vaikutamme luottamushen-
kilöidemme ja jäsentemme kautta Helsingin 
kunnallispolitiikassa. sekä valtakunnallisesti SDP 
puolueessa. Olemme mukana edistämässä Osal-
listava ja osaava Suomi -hallitusohjelman mukai-
sia kirjauksia. Pääministeripuolueena haluamme 
paikallisosastona viedä Suomea ja Helsinkiä inhi-
millisemmäksi, yhdenvertaiseksi, tasa-arvoiseksi 
ja oikeudenmukaiseksi, niin että kaikilla on mah-
dollisuus toimia ja elää hyvää elämää. 
Yhdistyksellämme on sivut Facebookissa, Insta-
gramissa ja Twitterissä nimellä Koillis-Helsingin 
Sosialidemokraatit sekä kotisivut https://sta-
dinkoilliset.sdp.fi/, joka on yhteissivut Malmin 
Sosialidemokraattien ja Tapanilan Työväenyhdis-
tyksen kanssa.
Yhteystietoja: pj Arzu Caydam-Lehtonen  
arzucaydam1@hotmail.com, 0400 607 932,  
vpj Pia Saloranta, piasaloranta2211@gmail.com, 
sh ja jäsenasiainhoitaja Miina Salo. 

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 Anne Vuori, 044 980 4078,  
anne.vuori@kd.fi

Lions club HKI/ Park
Puistolassa toimii naisleijonien klubi. Klubin toi-
mintaperiaatteena on maailmanlaajuisen leijona-
järjestön mukaisesti osallistua niin kansalliseen 
kuin kansainväliseen toimintaan. 

Klubi myy perinteistä Puistolan kalenteria sekä 
järjestää erilaisia tapahtumia varojen keräämisek-
si, auttaa ja palvelee apua tarvitsevia lähimmäi-
siä sekä tukee nuoria ja heidän harrastustoimin-
taansa. Jos olet kiinnostunut humanitäärisestä 
toiminnasta, tai sinulla on jotain kysymyksiä, ota 
yhteyttä. 
Pres. Marjut Olin, 050 321 3451, 
Sh Tiina Saarimaa, tiina.saarimaa@hel.fi, 
050 330 2603, yhteys myös: 
lchelsinkipark@gmail.com

Lions Club Hki/Puistola
Puistolan Leijonat perustettiin 1978. Klubi toteut-
taa toiminnassaan kansainvälisen leijonajärjestön 
vaativaa ajatusta, ”We serve – me palvelemme!”. 
Puistolan Leijonat tukee oman alueensa laitok-
sia, järjestöjä ja henkilöitä sekä rahallisesti että 
tekemällä erilaisia palvelutöitä. Klubi järjestää 
tapahtumia varojen keräämiseksi. Joulukuusien 
myynti on eräs tapamme kerätä varoja hyvänte-
keväisyyteen.  
Myyntipaikkamme on Puistolan VPK:n pihapiiris-
sä. Kaikki kerätyt ja saadut varat menevät lyhen-
tämättöminä alueemme kouluille, nuorisolle, 
vanhuksille ja muille apua tarvitseville. 
Pres. Kari Tiilikka, 050 423 6952,  
kari.tiilikka@gmail.com,  
Sh Jukka Grönlund, puh. 040 544 5735,  
jae.gronlund@gmail.com. 
Sähköposti: helsinki.puistola@lions.fi

Lions Club Hki/Suurmetsä
Klubi on perustettu 1981 ja se toimii Suurmetsän, 
Heikinlaakson, Jakomäen, Alppikylän ja 
Tattarisuon alueilla järjestäen erilaisia tapahtumia 
ja julkaisemalla Me Palvelemme -lehteä. 
Kertyneet varat jaamme lyhentämättöminä 
nuorisolle, kouluille, vammaisille, vanhuksille 
sekä apua tarvitseville lähimmäisille.  
Pres. Seppo Hiekkaranta, 0400 402 102, 
seppo.hiekkaranta@saunalahti.fi,  
Sh Heikki Takamaa, puh. 050 405 9320,  
heikki.takamaa@kolumbus.fi. 
Lisätietoa Lions toiminnasta www.lions.fi tai 
www.verkkoviestin.fi/lionshkisuurmetsa. 

https://stadinkoilliset.sdp.fi/
https://stadinkoilliset.sdp.fi/
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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@malmiairport.fi, 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

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. MLL:n Puistolan paikal-
lisyhdistys www.mll.fi/puistola. 
Sähköposti: puistola.mll@gmail.com. 
Facebook: MLL Puistola sekä MLL perhekahvila 
Nurkka ja Tapuli.

Nummisuutarin puiston viljelypalsta-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. 
Lisätietoa: www.phmo.fi

Puistola-Seura ry
Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liiton 
(HELKA) jäsenseura. Perustettu 12.5.1977. 
Seura toimii Puistolan ja sen lähialueiden suo-
tuisan kehittymisen sekä viihtyvyyden ja paikka-
kuntahengen vaalimiseksi. 
Pj Maija-Liisa Pennanen, 0400 456 814,  
maijaliisapennanen@gmail.com,  
Sh Virva Lehto, 044 559 9887, virvakl@gmail.com,  
puistola-seura@gmail.com,  
https://kaupunginosat.fi/puistola/,  
https://www.facebook.com/puistolaseura/.

Puistolan Eläkkeensaajat ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry:n jäsenyhdistys, 
perustettu 1973. Toimii eläkkeensaajien 

palvelujen ja elinehtojen kehittämiseksi. 
Virkistystoimintaa retkeilyjen ja vierailukäyntien 
muodossa. Kokoontuminen joka toinen tiistai 
klo 14 Puistolan 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
Puistolan kirkolla on lapsikuoro Laulupuu sekä 
muskareita eri ikäryhmille. Aikuisten kuoroja on 
Malmin seurakunnan alueella useita. Puistolan 
kirkolla harjoittelee kamarikuoro Stella Vocalis. 
Kysy lisää musiikkityön johtavalta kanttorilta 
Kaisu Rauhamaalta puh. 09 2340 4494. 

Puistolan Kokoomus ry
Puistolan kokoomus ry on Puistolan alueella 
toimiva Helsingin kokoomuksen paikallisyh-
distys. Yhdistys haluaa ensisijaisesti puolustaa 
omaa aluettaan ja vaikuttaa eri tavoin Puisto-
lan myönteiseen kehitykseen kokoomuslaisten 
arvojen pohjalta. Yksi viimeisimmistä saavutuk-
sista on Koudan liikuntapuistoon saatu lähilii-
kuntapaikka. 
Pj Heimo Laaksonen, 0400 731 055, 
hemppa.laaksonen@kolumbus.fi

Puistolan Martat ry
Marttala, Puistolantori 5, 00760 Helsinki
Puistolan Martat on perustettu 1938. Olemme 
Uudenmaan Marttojen jäsenyhdistys. Martat on 
perheiden hyvinvointia edistävä järjestö, joka 
tarjoaa jäsenilleen monipuolista toimintaa. Meillä 
toimii esim. kudonta-asema, käsityökerho ja har-
danger-ryhmä. 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. 
https://www.puistolanmartat.net/yhteystiedot/

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 Urheilijat ry
PuiU on perustettu 1929. PuiU:n jäsenmäärä on 
n. 1800. PuiU:n toiminnan tavoitteena on tarjo-
ta jäsenistölleen mahdollisuus monipuoliseen 
liikunnan harrastamiseen lähellä, niin joukkue- 
kuin yksilölajeissa, niin kilpaurheilu-, kuin kunto- 
ja terveysliikuntatasolla. Puistolan Urheilijat jär-
jestää toimintaa Puistolassa ja sen läheisyydessä.
Toimintapisteitämme ovat mm. Helsingin Maila-
pelikeskus (tennis ja sulkis), lähialueen koulujen 
salit ja Puistolan Tuulen Tupa (kuntoliikunta ja ka-
rate), liikuntapuistot Kouta, Tapuli ja Tattarisuon 
jalkapallohalli (jalkapallo). PuiU:n jäsenmäärä on 
n. 1 600.
Toimisto: Puistolantori 1, 00760 Helsinki,  
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, 040 847 8486, 
jalkapallo@puistolanurheilijat.fi
Karate: Seppo Wira, 040 527 4981,  
karate@puistolanurheilijat.fi
Kuntoliikunta: Emilia Heinonen, 040 4177 646, 
kuntoliikunta@puistolanurheilijat.fi
Tennis: Mikko Reponen, 050 526 7897, 
tennis@puistolanurheilijat.fi
Sulkapallo: Timo Heinonen, 0500 943 307, 
sulkapallo@puistolanurheilijat.fi

http://www.malmiairport.fi/mly/malmin-lentoaseman-ystavat
http://www.malmiairport.fi/mly/malmin-lentoaseman-ystavat
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Kesäleiri: Emilia Heinonen, 040 4177 646
Summer Games päiväleiri järjestetään kesäkuus-
sa heti koulujen päätyttyä aina juhannukseen 
saakka. Voit osallistua valitsemille viikoille, koko 
leirin kesto on kolme viikkoa.
Benkun seikkailuleiri: PuiU on järjestänyt yli 60 
vuotta katkeamattoman sarjan lasten kesäleiritoi-
mintaa Hangon Bengtsårin Barnholm-nimisessä 
saaressa. Seikkailuleiri on viikon mittainen ja se 
järjestetään aina heinäkuun loppupuolella.
Tarkempaa tietoa toiminnastamme: 
www.puistolanurheilijat.fi

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 sopimuspa-
lokunta. Hälytysosastoon kuuluvat 18–60 v. miehet 
ja naiset. Hälytysosasto kokoontuu to klo 18.30. 
Nuoriso-osasto kokoontuu ti klo 18. Naisosasto 
kokoontuu erikseen sovittuina aikoina. Uudet jä-
senet ovat tervetulleita mukaan. Juhlasalia ja hy-
vin varusteltua keittiötä vuokrataan, esim. juhlat, 
kokoukset, ym. tilaisuudet max. noin 40 henkeä. 
Tiedustelut salinvuokraus@puistolanvpk.fi. 
VPK suorittaa varainhankintana: erilaisia työsuo-
rituksia, mm. puunkaatoa, pihojen pesuja, veden 
ajoa, kasteluita sekä alkusammutuskoulutuksia 
(AS1). Osoite: Puistolan raitti 5 A, 00760 Helsinki. 
0400 538 841, info@puistolanvpk.fi, 
www.puistolanvpk.fi. 

PuMaVolley ry – lentopalloa lapsille
PuMaVolley on vuonna 1989 perustettu 
lentopallon junioriseura, jonka toiminta 
painottuu nuorten, 4–18-vuotiaiden, 

lentopalloharrastukseen. Seura on Suomen 
Lentopalloliiton ja Etelä-Suomen Liikunta ja 
Urheilun (ESLU) jäsen. Nimi PuMa on lyhenne 
seuran alkuperäisestä toiminta-alueesta, joka 
määriteltiin akselilla Puistola–Malmi.
Lisätietoja www.puma-volley.fi tai valmennus-
vastaava jouni.lind@saunalahti.fi, 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. Syyskausi 
alkaa 7.9. Lajeina ovat tuloskisa ja vuorotellen 
301 ja pikkutiuha. Tikkakisa on kaikille 18 v. täyt-
täneille avoin. Jokaisen kuukauden ensimmäi-
senä lauantaina klo 12 kuukausikisa. Syyskuusta 
alkaen bingo sunnuntaisin klo 14, marraskuusta 
alkaen kinkkubingo. 
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,
https://kaupunginosat.fi/tapulikaupunki. 

Puistolan elävä joulukalenteri 
on taas sananmukaisesti elävä. Osallistu sinäkin!

Puistolan Elävä joulukalenteri täyttää jo 
viisi vuotta. Kahtena viime vuonna tapah-

tumat on jouduttu siirtämään pääosin verk-
koon, mutta nyt näyttää hyvältä. Elävän jou-
lukalenterin ajatushan on tarjota päivittäin 
mukavia maksuttomia elämyksiä Puistolassa 
ajalla 1.–24.12.2022. Suositusaika alkamiselle 
on klo 18. Tapahtuman kestoksi riittää n. 30 
minuuttia, mutta kauemminkin se saa kestää. 
Hoidamme puolestasi tapahtumien markki-
noinnin lähinnä Facebookissa.

Puistola-Seura haastaa alueemme yhteisö-
jä, yrityksiä ja joulumielisiä yksityishenkilöitä 
tarttumaan toimeen. Lähetä ideoitasi osoit-
teella puistolaseura@gmail.com. Kerro haluat-
ko toteuttaa ltapahtuman itse vai tarjoamme-
ko sen toteuttamista jollekin toiselle taholle. 

Entä kuka tuo taho voisi voisi olla? Lähetä 
toiveesi meille! Välitämme sen eteenpäin.

Facebook-sivuiltamme osoitteessa https://
www.facebook.com/puistolaseura voit kurkis-
taa viime vuosien tapahtumia. Mitähän kivaa 
saammekaan tänä vuonna kokea?
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Rakennustarvikkeet, puutavara ja  
levytuotteet, työkalut, 

kylpyhuonekalustenäyttelyt,  
sisustustuotteet,  

tulisija- ja saunanäyttelyt. 

https://www.stark-suomi.fi/fi/
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