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Kirsikankukkia 
odotellessa
Kädessäsi on Roihuvuoren Kylälehti, joka jatkaa viime ke-

sänä Kyläjuhliin aloitettua lehtiperinnettä. Tällä kertaa leh-

den aihepiirit liittyvät kevään kirsikankukkajuhlaan ha-

namiin, jota vietämme 22.5.2010. Kevään etenemisen ja 

kirsikan kukkien puhkeamisen ennustaminen on aiheutta-

nut haasteita juhlan valmisteluissa. Mitenhän kukinta osuu 

suunniteltuun päivään tänä vuonna?

Hanamin alkuperään liittyen olemme halunneet nostaa 

tähän lehteen pieniä kertomuksia ja poimintoja japanilai-

sesta kulttuurista. Juttujen kirjoittajiksi saimme eri aihepii-

reihin vihkiytyneitä harrastajia, joista monet ovat myös mu-

kana hanamin järjestelyissä. Lisäksi lehti käsittelee meille 

roihuvuorelaisille tärkeitä ajankohtaisia asioita. Keski- 

aukeaman palvelukarttaa kootessa yllätyimme itsekin, mi-

ten paljon omalla lähialueella on erilaisia toimijoita ja pal-

veluita. Liian usein omat kotinurkatkin jäävät vieraiksi ja 

tulee kuljettua laput silmillä, huomaamatta kaikkea. 

Mikä sitten on kotipaikka tai kotiseutua? Minulle aina-

kin se on enemmän kuin naapurikorttelit, mutta vähemmän 

kuin koko kaupunki. Mistä alkaa Roihuvuori? Ehkä se al-

kaa juuri siitä, missä kotimatkalla alkaa tuntua että nyt ol-

laan perillä. Minulle tutun vesitornin näkyminen on se ko-

tiin tulon merkki, kohta olen jo kotona Roihiksessa. 

Ehkäpä kotiseudun tai kotipaikan tunne syntyykin ensi-

sijassa siitä että tuntee kuuluvansa johonkin. Kun toiselle 

koti on koko Suomi, toiselle kotipaikan määritelmä voi ol-

la hyvinkin pieni ja rajattu alue, kenties vain silmän kan-

taman verran. Kotipaikan määritelmä myös muuttuu elä-

män varrella. Muutamme, vaihdamme paikkaa ja teemme 

kotipaikan taas jonnekin uuteen koloon. Etsimme oman ti-

lamme. Yhteenkuuluvaisuus, se paljon puhuttu yhteisölli-

syys, helpottaa oman paikan ja kodin löytymistä. Sitä meil-

lä Roihuvuoressa on, ainakin jos sitä haluaa kokea ja etsiä!

Lehden tekoon ovat osallistuneet lukuisat ihmiset, joil-

le suurkiitos innostuksesta, talkoolaisuudesta ja yhteises-

tä ideoimisesta! Aikaa säästelemättä ja korvausta odotta-

matta on moni etsinyt tietoja ja selvitellyt juttujen taustoja. 

Talkoohengellä tehdään myös alueemme tapahtumia, niin 

hanamia kuin elokuussa toista kertaa vietettäviä Kyläjuh-

liakin. Suunnitelmissa on jo seuraava Kylälehtikin, joka il-

mestyy elokuun alussa.

apanilainen kulttuuri on 

lyönyt itsensä läpi Suomes- 

sakin. Japanilaiset itse-

puolustuslajit kuten kendō, ju-

do ja aikido ovat olleet suosit-

tuja jo vuosikymmeniä. Sushi, 

origami ja bonsai-puut alka-

vat olla tuttuja ja puutarhaleh-

dissä esitellään suomalaisver- 

sioita japanilaisista puutar-

hoista. Myös teeseremonian ja 

ikebanan harjoittajien joukko 

kasvaa. Yakitori-vartaat, koto- 

musiikki, taiko-rummut tai  

buto-tanssi ovat vasta tulossa.

Itse olin lapsena ja nuore-

na kiinnostunut Akira Kurosa-

wan ja Yasujirō  Ozun eloku-

vista. Tällä hetkellä tunnetuin 

japanilaisen elokuvan muo-

to Suomessa on anime. Se on 

rantautunut Suomeen suosit-

tujen Hayao Miyazakin eloku-

vien Totoro ja Henkien kät-

kemä johdolla. Parhaillaankin 

elokuvateattereissa esitetään 

Prinsessa Mononokea. Myös 

Pääkirjoitus

Vastaava päätoimittaja

Muistakaa katsoa kotiseutua avoimin mielin!

Miksi hanami 
Roihuvuoressa
Roihuvuori – Suomen japanilaisin lähiö?

manga eli japanilainen sarja-

kuva on suosittua nuorison 

keskuudessa. Helsingin katu-

kuvassa on usean vuoden ajan 

voinut nähdä manga- tai ani-

mehahmoiksi pukeutuneita 

cosplay-harrastajia.

Kirsikankukkienkatselu-

juhlan eli hanamin viettämi-

nen Roihuvuoressa juontaa 

juurensa oikeastaan parin-

kymmenen vuoden taa. Roihu-

vuoreen rakennettiin 1990-lu-

vun laman aikana Jukka 

Toivosen ja Virve Veisterän joh-

dolla japanilaistyylinen puu-

tarha, josta muodostui nopeas-

ti roihuvuorelaisten rakastama 

keidas ja sitä tullaan katso-

maan kauempaakin.

Vuonna 2007 taas Norio 

Tomida ideoi ja järjesti Suo-

messa asuvien japanilaisten 

ja Suomessa toimivien japa-

nilaisten yritysten keskuudes-

sa keräyksen kirsikkapuiston 

saamiseksi Helsinkiin. Tarkoi-

tus oli saada paikka japanilai-

sille tärkeän hanami-juhlan 

viettämiseen Helsingissä. Ke-

räyksellä saatiin 150 rusokir-

sikkapuuta (prunus sargentii), 

jotka lahjoitettiin Helsingin 

kaupungille ja helsinkiläisil-

le. Arkkitehti Keiko Yoshizaki-

Tyrkkö ja maisema-arkkitehti 

Kaisu Ilonen  löysivät istutus-

paikaksi Roihuvuoren vesi-

tornin edustan ja samalla alue 

nimettiin Kirsikkapuistoksi. 

Nyt Roihuvuoressa on yli 

kaksisataa kirsikkapuuta, mi-

kä on suurin keskittymä Suo-

messa. Tavallaan voi siis ajatel-

la, että Roihuvuori on Suomen 

japanilaisin lähiö ja kirsikka-

puut tärkeä osa alueen mai-

semaa ja identiteettiä. Roihu-

vuori-Seura on nyt kolmatta 

kertaa järjestämässä Suomes-

sa toimivien japanilaisten 

kulttuuriyhdistysten ja kau-

pungin puisto-osaston kanssa  

hanami-juhlaa.

Ku
va

: P
et

ri 
Hi

ltu
ne

n

Teksti: otto-
ville mikkelä
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Kiinteistömaailma I Asuntoherttua Oy LKV
Kauppakeskus Megahertsi, 2. krs
Insinöörinkatu 2, 00880 Helsinki, puh. (09) 759 7470
herttoniemi@kiinteistomaailma.fi

Suunnitteletko asuntosi vaihtoa? Avuksi kannattaa ottaa 20 vuotta täyttävän Kiinteistömaailma-ketjun Oma Välittäjä. 
Kutsumalla meidät maksuttomalle Kotikäynnille pääset alkuun ja kuulet kotisi tämän hetken arvon. Valitse Herttonie-
men asuntomyymälän 14 loistovälittäjästä mieluinen www.kiinteistomaailma.fi/oma tai tule käymään.

Välityspalkkioesimerkki: VARMA 1200 € + 4,0 % velattomasta kauppahinnasta + asiakirjakulut 190 €. Minimipalkkio 2500 € (hinnat sis. alv.).
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Mikä on hanami?

Norio Tomidalle 
hanami on kevään merkki

Hanami on kuin 
suomalainen vappu

Hanami-
sanastoa

h 
a 
n 
a 
m 
i

Sakura, kirsikankukka, 
ruusun kaukainen 
sukulainen, vaatimaton ja
tuoksuton kukka, ei
yksinään kykene
kilpailemaan loistavan 
sukulaisensa kanssa.
Mutta niin kuin japanialaiset
itsekin, monen yksilön 
muodostamana ryhmänä
se on vaikuttava.

Sakura, kirsikankukka, on 

tärkeä osa japanilaisten elä-

mää. Vajaan viikon se muis-

tuttaa elämän lyhyydestä ja  

kauneuden katoavaisuudesta. 

Sakura on kevään airut, 

talven ankeuden pois-

taja. Sadat kirsikkapuut 

yhtaikaisessa kukassa 

on uskomattoman vai-

kuttava elämys. 

Ensimmäisen kirsi-

kankukan puhkeaminen 

on iso uutinen Japanissa. 

Ilmatieteenlaitos julkis-

taa kukinta-aikataulun 

hyvissä ajoin ja media kuvaa 

ensimmäistä nuppua ja seuraa 

sen aukeamista. Kukinnan ke-

hittyminen on yleinen puheen-

aihe, kaikki elävät miellyttävän 

Perheemme asui Tokion Ka-

minogessa vuosina 1999–2001. 

Noiden vuosien aikana opin, 

mitä hanami on: japanilainen 

vappu, henkeä salpaava kau-

neuselämys ja elämänfilosofia. 

On vaikea kuvailla, mil-

tä tuhlailevan runsas vaalean-

punainen ja valkoinen kukka-

ryöppy keväällä tuntui kolean 

talven jälkeen. Samaa elämys-

tä ei yrityksestä huolimatta voi 

oikein Suomessa kokea. Suo-

messa kirsikkapuut kukkivat 

alkukesällä, kun niihin ovat 

ensin pujenneet lehdet. Japa-

nissa kukat puhkeavat mustiin 

oksiin kuin yhtenä yönä, vaik-

ka toki olimme kaikki seuran-

neet säätiedotuksista tilanteen 

odotuksen vallassa. 

Sadattuhannet tokiolaiset 

kerääntyvät joka vuosi Uenon 

puistoon sakuran kukintaa lä-

hinnä olevana viikonloppuna. 

Puistoissa saattaa nähdä nuo-

ria työntekijöitä jo yön yli va-

raamassa paikkoja firmansa 

hanamiretkeä varten. Puolen 

päivän aikaan kaikki mahdol-

liset paikat on varattu ja tun-

nelma huipussaan. Hanamissa 

japanilaiset vapautuvat kurin-

alaisesta naamiostaan ja pääs-

tävät ilon irti. 

hanafubuki – kukkaissade, 
se vaihe kirsikankukinnassa, 
jolloin terälehdet tipahtelevat 
puusta sateen lailla

hanami – kukkien 
katseleminen

kaika – ensimmäisten kukkien 
aukeaminen

mankai – täysi kukinta eli 
kukinnan huippu, kestää yleensä 
muutaman päivän ja sijoittuu noin 
viikon päähän ensi kukinnasta

yozakura – kirsikankukinnan 
katsominen öisin, Japanissa on 
tätä varten erikseen puistoja jotka 
on valaistu puihin kiinnitetyillä 
riisipaperilyhdyillä 

sake – japanilainen riisiviini, 
jota nautitaan myös hanami-
juhlan aikana

sakura – kirsikan kukka

sakurazensen – kirsikan-
kukinnanrintama jota Japanissa 
seurataan sääennusteissa

kehittymistä. Ja kukkien run-

saus! Meguro-joen rannat oli-

vat vaaleanpunaisina, samoin 

kaikki puistot.

Koko Tokio hullaantui ke-

väästä. Sinisiä lainapeitteitä le-

viteltiin kukkivien puiden alle 

ja toimiston vähiten kiireinen 

eli viimeksi töihin tullut office- 

lady lähetettiin varaamaan 

hyvää paikkaa. Oli järjestet-

ty miljoonien ihmisten piknik. 

Tarjolla oli hyvää ruokaa ja 

runsaasti juomaa iloisessa seu-

rassa. Tuntuuko tutulta? Sehän 

on kuin vappu!

Mikä sitten on hanamiin 

liittyvä elämänfilosofia? Jo sa-

murait pysähtyivät nauttimaan 

hanamin hetkellisestä kauneu-

desta. He katselivat tuulessa 

leijailevia kirsikankukan terä-

lehtiä ja ajattelivat, että ne ovat 

kuin itse elämä: kauniita, hau-

raita ja katoavia.

Japanilaisella Norio Tomi-

dalla oli jo varhain polte näh-

dä maailmaa. Lopulta tie toi 

Eurooppaan 1970-luvun alus-

sa Siperian rataa pitkin ensin 

Saksaan, sitten Tukholmaan 

ja lopulta 21 vuotta sitten rak-

kauden perässä Helsinkiin. 

Suomeen asettunut moniosaa-

ja perusti ruoka- ja keittiötar-

vikemyymälän Punavuoreen 

ja on vaikuttanut monin tavoin 

japanilaisen kulttuurin edistä-

jänä Helsingissä. Hän on myös 

Roihuvuoren kirsikkapuiston 

idean isä. 

Norio Tomida kertoo, että 

hänen Tokyokan-kauppansa  

on muun toiminnan ohella vä-

littänyt lentolippuja Japaniin 

matkustaville. Monet suoma-

laiset ovat vuosien varrella 

kyselleet vinkkejä ja otollisia 

ajankohtia, kun ovat halun-

neet kokea japanilaisen hana-

min. Kyselyihin vastatessaan 

Tomidalle syntyi lopulta ajatus, 

Teksti: Hanna 
Näremaa-Perälä

Teksti:  
Vesa Soikkeli

Teksti: Pirkko 
Yamashita

miksei hanamista voisi nauttia 

yhtä lailla Suomessa, suoma-

laisessa kirsikkapuistossa. Hän 

kutsui vapaaehtoisia Suomes-

sa asuvia japanilaisia kutakin 

lahjoittamaan yhden kirsikka-

puun taimen hinnan. 

Helsingin kaupunki tarjosi 

puistolle kolmea mahdollista 

paikkaa, joista Roihuvuori vai-

kutti parhaalta. Siellähän oli 

jo olemassa 1990-luvun alussa 

perustettu japanilaistyylinen 

puutarha. Ensimmäistä istu-

tusjuhlaa vietettiin kesäkuus-

sa 2006. Tuosta aurinkoisesta 

päivästä Tomidalle jäi mieleen 

ilo ja kiitollisuus lahjoittajil-

le ja kaupungille siitä, että nä-

mä olivat lähteneet mukaan. 

Nyt puita olisi jo kasvamas-

sa 150 kappaletta, ellei muu-

tama kymmenen tainta oli-

si vaurioitunut kuljetuksessa  

Hollannista. 

– Ja vuosi vuodelta roihu-

vuorelaiset ovat tuntuneet läh-

teneen yhä pa-

remmin mukaan 

kirsikkapuis-

ton ja hanamin 

ideaan, Tomida 

on havainnut. – 

Vaikka joskus 

kyllä hanamin 

tunnelmaan on 

vaikea päästä, 

jos sää on viileä. 

Suomalaisillehan sen ei pitäi-

si olla este, kun täällä on totut-

tu viettämään vappupiknikiä 

säässä kuin säässä.

Hanamissa on Tomidal-

le paljon samaa kuin vapus-

sa. Se on kevään merkki, iloi-

nen ulkoilmatapahtuma, jossa 

pääosassa on yhdessäolo, ruo-

ka ja juoma sekä tietysti kirsi-

kankukkien katselu mieluiten 

aurinkoisessa säässä. Hana-

min iloisessa ja kuplivassa yh-

dessäolossa on läsnä myös hai-

keus, tietoisuus tämän hetken 

kauneudesta ja katoavuudesta. 

Hetkeen tarttuminen on kes-

keinen arvo esimerkiksi ja-

panilaisessa samuraikulttuu-

rissa. Mikään ei ole itsestään 

selvää, sillä elämä ja kuolema 

kietoutuvat toisiinsa. Kauniit 

kirsikankukat satavat kohta 

alas. Tulevassa ei voi elää vaan 

on arvostettava ainutlaatuista 

hetkeä. 

Hanamin piknik-koriin No-

rio Tomida suosittaa sellaisia 

ruokia, jotka maistuvat myös 

kylminä. Japanissa perin-

teisten japanilaisten ruokien  

ja juomien rinnalle ovat tul-

leet modernimmat vaihtoehdot 

ja juomana on yhä useammin 

kuohuviini. Mitään oikea- 

oppista kaavaa hanamin viet-

toon ei ole. Tomida toivoo silti, 

että meilläkin keskitytään yh-

tä lailla ruokaan kuin pelkkään 

juomaan. Toinen asia, jossa ha-

nami eroaa suomalaisesta va-

pusta, on kunnioitus puiston 

kauneutta kohtaan. Oikeassa 

hanamissa seurue jättää puis-

ton yhtä siistiin kuntoon kuin 

se oli tullessa. Näin se on toi-

minut myös Roihuvuoressa.

Mikä 

ihmeen 

hanami?

Tiina Lahti

Se vois olla joku itähelsinkiläinen 
monikulttuurinen lehti, joka ilmestyy 

Herttoniemessä ja täällä Roihuvuoressa.

Tatu Varis

En kyllä tiedä. No heitetään vaikkapa,  
että se on siiderimerkki.

Jere Ristseppä

En tiedä. Se vois olla vaikka tuollanen 
valo, joka on tässä ostarilla lipputankojen 

vieressä. Tai ainakin samantyylinen.

Norio Tomida. Kuva: Vesa Soikkeli.

Hanami. Kuva: Vesa Mäkinen.
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Ohjelmassa mm. PARAPARA- ja BUTO-tanssiesityksiä, ikebanaa, 
haikurunoja, teetaidetta, BUDO-esityksiä ja opastettuja puisto esittelyjä.

Roihuvuoren kirjastolla japanin kulttuuriin liittyvien kirjojen näyttely. 
Kirjasto auki 22.5. klo 10–16. 

Tuhkimo-puistossa (Tuhkimontie 10–12) klo 10–14 Hembölen 
kotieläintilan vierailu, Pro Tuhkimon buffetti ja kirpputori.

Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin www.roihuvuori.com 
sivustolla. Sivustolla voit seurata myös kukinnan edistymistä.

Hanami-juhlan tekijöitä ovat FinnPARAnoids, Helsinki Chapter of Ikebana International ry, Japania ry,  
Japanilainen kouluyhdistys, Japanilaisen kulttuurin ystävät ry, Ki-Ken-Tai-Icchi ry, Suomalais-Japanilainen yhdistys ry,  
Suomen Chado Urasenke Tankokai yhdistys ry, Roihuvuori-Seura ry, Roihuvuoren kirjasto, Porolahden peruskoulu,  
Brother Finland Oy, Fazer Makeiset Oy ja Voima kustannus Oy.

Opastettu puistokävely Kirsikkapuistoon ja Roihuvuoren japanilaistyyliseen puutarhaan  
keskiviikkona 12.5. klo 18. Oppaana Elina Nummi. Lähtö Kirsikkapuiston nimipaalulta. 

LAUANTAINA 22.5. KLO 12–16 KIRSIKKAPUISTOSSA
hanami
HELSINGIN          KIRSIKANKUKKAJUHLA
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Prinsessantiellä sijaitsevan Helsingin palvelualojen oppilaitoksen 
valmistuva ylioppilaspohjainen luokka oli tulevan hanamin – 
kirsikkakukkien juhlan – takia japanilaisissa tunnelmissa. Päivä 
japanilaiseen ruokakulttuuriin tutustuen toi piristävää vaihtelua 
kouluarkeen ja antoi uutta odotusta kevääseen kun lumet olivat 
vasta sulamassa. Luokassa valmistettiin värikkäitä ja keväisiä 
sushi-lajitelmia ja tässä saamme ohjeet vaikka oman sushipiknikin 
eväiden loihtimiseen. 

Sushi on yleinen nimitys japanilaiselle ruoalle, jonka valmistuksessa 
on käytetty sushietikalla maustettua riisiä. Tunnetuimpia susheja 
ovat varmasti makirullat ja nigirit, joita opiskelijat valmistivat myös 
ideoimaansa hanami-bentoon. Bento puolestaan on perinteinen 
japanilainen lounasrasia. Hanami-juhlan piknikille japanilaiset 
ottavat aina mukaan kauniisti pakattuja bentoja, joiden sisältö 
koostuu sushista, kasviksista, hedelmistä ja  pienistä liharuoista. 

TÄYTE:

100 g kaalia 
150 g porsaan jauhelihaa 
2 valkosipulinkynttä 
2-3 pienehköä kevätsipulia 
tai hieman ruohosipulia 
n. 2 tl valkopippuria 
1 tl suolaa 
loraus soijakastiketta

VALMISTUKSEEN:

n. 30 kappaletta gyozataikinakuoria  
(mm. Tokyokanin pakastealtaasta)
hieman vettä 
öljyä paistamiseen 
soijakastiketta dippaamiseen tarjoillessa

GYOZA-TÄYTE:

Silppua kaali hienoksi silpuksi, laita kulhoon ja 
sekoita joukkoon suola, joka sitoo kaalista vettä. 
Sekoita jauhelihaan pippuri, soijakastike ja murskatut 
valkosipulinkynnet. Pilko kevätsipulit/ruohosipulit ja 
sekoita lihan joukkoon. Sekoita lopuksi kaaliseos hyvin 
jauhelihaseoksen joukkoon.

GYOZA-NYYTIT:

Annostele 1 tl täytettä gyozataikinakuoren keskelle. Sivele 
vettä gyozataikinakuoren toiselle reunalle. Rypytä gyoza 
kiinni (katso mallia kuvista). Paista taikinanyyttejä öljytyllä 
pannulla, kunnes ne ovat saaneet hieman väriä pintaansa. 
Kaada sitten kupillinen (n. 1,5 dl–2dl) vettä pannuun ja sulje 
pannun kansi. Anna gyozanyyttien kypsyä höyryssä kannen 
alla noin viitisen minuuttia.

kulttuurien ja luonnon risteyskohtana

Hanami-juhlan päänäyttämönä toimii Roihuvuoren Kirsikkapuisto, mutta juhlijoita kokoontuu myös Roihuvuorentie 12–16:ssa  
sijaitsevaan Japanilaistyyliseen puutarhaan ihailemaan vanhempia ja jo isommaksi kasvaneita kirsikkapuita. Puutarha 
rakennettiin 1990-luvulla vanhan liuskekivilouhokseen. Valmistuttuaan vuonna 1998, puisto palkittiin Vuoden ympäristörakenne 
-palkinnolla. Se on säilyttänyt suosionsa ja on tänäkin päivänä yksi suosituimmista vierailukohteista Roihuvuoressa.

iuskekivet ovat 

tuttu element-

ti Roihuvuoren 

ja Herttoniemen 

tyyppisten, pääosin 1950- ja 

1960-luvulla rakennettujen, 

esikaupunkialueiden pihoil-

la ja talojen sokkeleissa. Roi-

huvuoren vanhassa louhok-

sessa ja nykyisessä puistossa 

liuskekivet ovat niin ikään osa 

puutarhan olemusta. Puiston 

keskellä oleva kallioseinämä 

kielii samalla tilan historias-

ta sekä linjaa ryhdikkäästi yh-

tä puiston neljästä osasta, Pu-

naisen fenix-linnun puutarhaa. 

Liuskekiveä on käytetty myös  

puiston muissa osissa. Kivet 

on osin tuotu viereisestä Tuh-

kimontien leikkipuistosta, jos-

sa ne rajasivat esimerkiksi 

kahluualtaiden reunoja.

Liuskekivilouhos oli lopet-

tanut toimintansa 1950-luvul-

la ja paikalla oli leikkipuisto 

aina 1990-luvulle asti. Idea ja-

panilaisen puutarhan perusta-

miseksi sai alkunsa Helsingin 

kaupungilla töissä olleen Juk-

ka Toivosen aloitteesta. Japa-

nilaisaiheet olivat muutenkin 

muodissa tuohon aikaan, osin 

varmasti karaoken rantau-

tumisen myötä sekä suoma-

lais-japanilaisen muumiani-

maatio projektin tiimoilta. Oli 

myös tapana verrata Japanin 

ja Suomen taloutta sekä har-

mitella, että Nokia miellettiin 

ulkomailla japanilaiseksi yri-

tyksesi. Myös Japanilaistyy-

linen puutarha herätti alusta 

asti huomioita ja sille saatiin 

melko paljon näkyvyyttä leh-

distössä, kun puisto avattiin 

yleisölle 1998. Puutarhan ra-

kennusvaiheessa työmaalla oli 

ollut töissä iso joukko ihmisiä. 

Alkuun ryhmä puutarha-alan 

harjoittelijoita vastasi käytän-

nön rakennustöistä, myöhem-

min puistoa rakennettiin myös 

työllistämisprojektina.

Roihuvuoressa asuva mai-

sema-arkkitehti Virve Veis-

terä on ollut mukana Ja-

panilaistyylisen puutarhan 

rakentamisessa ja suunnitte-

lussa lähes alusta asti. Puutar-

haan tehdään vieläkin pieniä 

korjauksia, joihin Veisterä on 

omalta osaltaan vaikuttamas-

sa. Juuri nyt on esimerkiksi 

suunnitteilla uudet hieman ka- 

peammat tolpat, joissa kerro-

taan puutarhan neljän osan, 

Pienen sinisen lohikäärmeen 

puutarhan, Punaisen fenix-

linnun puutarhan, Valkoisen tii-

kerin puutarhan ja Mustan kilpi-

konnan puistometsän merkityk-

sistä. Uusin tolppiin tekstit tu-

levat myös japaniksi. 

Aluksi Roihuvuoreen teh-

tiin japanilaista puistoa, mut-

ta pian nimeksi otettiin ja-

panilaistyylinen puutarha. 

Haluttiin kertoa, että kysees-

sä ei ole puisto, joka on ikään 

kuin elinsiirron lailla siirret-

ty yhdestä kulttuurista toi-

seen, vaan suomalaiseen mil-

jööseen luotu puutarha, joka 

hakee vaikutteet japanilaisis-

ta perinteistä.

– Oikeastaanhan suomalai-

sen suunnittelijan pitäisi tehdä 

suomalaisia puistoja, ei japani-

laisia, Virve Veisteräkin toteaa. 

Hän on kuitenkin silminnäh-

den ylpeä ja iloinen monista 

puiston elementeistä ja kehuu 

mm. Hannu Vikstenin teke-

miä vesiaiheen kivitöitä sekä 

siltaa, joka ylittää Pienen si-

nisen lohikäärmeen puutar- 

han puron.

Veisterä kertoo, että kiviä ja 

kalliota on kaivettu käsin esil-

le vanhan louhoksen alueella. 

Puutarhaa on tehty ja suun-

niteltu nimenomaan paikan 

päällä. Japanilaistyylistä on 

voitu tehdä vain tutustumalla 

ensin perinpohjaisesti esimer-

kiksi puistopuroon ja kallioi-

hin ja vasta sitten sovittamaan 

japanilaisia elementtejä puu-

tarhaan. –Tavoitteena oli tehdä 

puutarha, ei vain kokoelmaa 

japanilaisista kliseistä, Veiste-

rä linjaa.

Vaikka Japanilaistyylisel-

lä puutarhalla on neljä ilman-

suuntiin perustuvaa osaa, jotka 

pitävät puistoa koossa, muut-

tuvat puutarhan kasvielemen-

tit luonnollisesti ajan myötä. 

Myös rakenteita korjataan ja 

muokataan tarpeiden mukaan. 

Virve Veisterä kertoo tyytyväi-

senä, kuinka puutarhaa ym-

päröivä luontokin muokkaa 

puiston olemusta. Kiviaihei-

den lomaan on esimerkiksi le-

Japanilaistyylinen 
puutarha

Gyoza

sushiriisiä 
suolaa 
1 norin suikale (merilevälevyä)
unikon siemeniä 
vähän grillattua, savustettua,  
kylmäsavustettua tai graavattua kirjolohta

Ota kahvikuppi, ja täytä se riisillä. Paina sormella riisin 
keskelle hieman kirjolohta, peitä kirjolohi riisin sisään, 
ja painele riisi tiiviiksi kuppiin. Kastele kätesi vedellä ja 
suolaa ne kevyesti. Ota riisi kupista käteesi ja muotoile 
se kolmion muotoon. Leikkaa norista sopivan kokoinen 
suikale ja aseta se puoliksi onigirin ympärille Ripottele 
pinnalle unikonsiemeniä.

Onigirit ovat helppo japanilainen arkiruoka. Näiden 
riisipalleroiden juuret juontavat jopa 1000-luvulle jKr. 
Nykyisin onigirejä syödään usein esimerkiksi eväänä, 
sillä niitä löytyy jopa useimpien pienempienkin kioskien 
valikoimasta. On myös tavallista, että perheen äiti 
tekee onigirejä lapsen eväslaatikkoon koulupäivää 
varten. Japanissa täytteinä käytetään myös esimerkiksi 
umeboshia, eli happaman makuiseksi säilöttyä luumun 
tyyppistä hedelmää, kirjolohen mätiä tai vaikkapa  
raakaa tonnikalaa.

Onigirit

vinnyt Etelä-Suomessa melko 

yleinen metsäorvokki. Sekoit-

tumalla puistossa olevien ja-

panilaisista lähteistä inspiraa-

tiota saaneiden rakenteiden 

kanssa, se korostaa Japanilais-

tyylisen puutarhan luonnetta 

eri tyylien ja luonnon kohtaa-

mispaikkana.

Teksti:  
Jani Marjanen

Teksti:  Johanna aydemir

Puutarhanhoitoa 
aamusta iltaan

Japanilaistyylisen puutarhan vahtimestarina ja hoitajana on toiminut Jan 

Snellman ihan puiston perustamisesta lähtien. – Puisto avattiin syyskuus-

sa 1998 ja aloitin työt täällä seuraavana keväänä. Hyvin olen viihtynyt, ker-

too Snellman.

Puiston hoito on vaativaa mutta myös mielenkiintoista. Työssä ollaan 

viitenä päivänä viikossa toukokuun alusta ensilumiin asti ja kesäkuukausi-

en aikana Janin lisäksi paikalla on myös apulainen. – Suuri osa ajasta kuluu 

kitkemiseen ja kasteluun. Sammaleet pitää kastella kuivana aikana päivit-

täin ja vesiallas pestään kerran viikossa, Jan toteaa.

Puistokasvillisuuden erikoisuuksia ovat yksi bambu, joka viedään tal-

veksi kaupunginpuutarhaan ja kolme katsura-puuta, jotka ovat kestäneet 

hyvin pohjoisissa olosuhteissamme. Kasvillisuus on ylipäätään puistovah-

timestarin mukaan säilynyt hyvin.  
Onko puistonhoitajalla jotain viestiä meille asukkaille ja puis-

ton käyttäjille? 
– Koiran kakat ovat ne kurjimmat, ne kun ihmiset oppisivat keräämään 

pois. Kasvillisuus puistossa on suunniteltu niin että kulku tapahtuu polkuja 

pitkin, se tahtoo joskus unohtua. Onneksi muuten puisto on säilynyt hyvin 

ja esimerkiksi katos ei ole kokenut ilkivaltaa. 

Mitä mieltä puistonhoitaja on siitä että japanilaista puistoamme 
käytettäisiin nykyistä enemmän yleisötapahtumiin?

– Viime kesänähän Kyläjuhlat oli täällä. Ja hyvinhän se meni. Tärkeintä 

olisi, ettei rikota, roskata tai levitellä sirpaleita, Jan Snellman muistuttaa.

Kuva: Otto-Ville Mikkelä Kuva: Roihuvuori-Seuran arkisto

4:lle hengelle 
500g sushiriisiä (myös puuroriisi käy) 
1-2 dl sushietikkaa

Kaupoista valmiina saatavaan sushietikkaan ei tarvitse lisätä sokeria, eikä suolaa.  Omena- 
tai viinietikkaa ei kannata käyttää, sillä ne antavat riisiin kummallisen maun. Huuhtele riisiä 
kunnes  vesi on kirkasta. Liota riisiä kylmässä vedessä 20 minuuttia. Kaada liotetut riisit 
kattilaan ja painele pinta tasaiseksi. Lisää kylmää vettä niin, että veden pinta on 3 cm riisien 
yläpuolella.  Kiehauta riisit nopeasti, laita kattilalle kansi ja käännä levy pois päältä. Riisit 
kypsyvät höyryssä jälkilämmöllä, joten älä avaa kantta!

Anna riisien kypsyä kannen alla (20 minuuttia) kunnes ne ovat kypsiä. Älä sekoita riisiä 
keittämisen aikana, sekoitus tuhoaa riisin rakenteen ja maun.

Kumoa kypsä riisi laakeaan astiaan. Kaada sushietikka riisin päälle ja sekoita nostellen. Puulasta 
on tähän hyvä. Anna riisin jäähtyä päältä, ja käy välillä sekoittamassa lisää. Riisi on valmis 
käytettäväksi, kun  se on noin kädenlämpöistä. Maku on hyvä, kun etikka maistuu miedosti.

Sushiriisin 
valmistus

bambumatto

wasabia

sushiriisiä

noria eli kuivattuja merilevälevyjä

täytevaihtoehdot: kurkkua, purjoa, esikeitettyä 
porkkanaa ja avokadoa pikkurillin paksuisina siivuina. 
Lohi (eri muodoissa esim. graavi, raaka, kylmäsavu) 
tonnikala (raaka tai purkki), ruohosipuli, keitetty parsa, 
katkarapu, surimi (kala/rapupuikko), chilimajoneesi ja 
wasabi-tuorejuusto. 

Yhteen levärullaan on hyvä käyttää 1-3 täytettä, ettei 
rullista tule liian isoja. Tarkoitus on, että sushit ovat 
suupalan kokoisia. Rullaa on helpompi myös pyörittää, 
kun täyte ei pursua ulos. Voit käyttää myös puolikkaan 
levälevyn, jolloin rullista tulee pienempiä.

Aseta bambumatto työtasolle. Laita merilevälevy maton 
päälle, rullaussuunta itseesi päin. Voit kastella kädet 
vedellä ja sushietikalla, jolloin riisi ei tartu käsiin. Laita 
sushiriisiä pieni kourallinen levälle ja painele riisi 
sormin tasaisesti levän pintaan kiinni. Jätä kaistale levän 
yläreunasta paljaaksi. Jos haluat, voit levittää riisin pintaan 
hieman wasabia. Määrän kanssa on syytä olla varovainen, 
sillä tahna on voimakkaan makuista. Lisää valitsemasi 
täytteet riisin keskelle pitkittäin. Rullaa merilevä maton 
avulla täytteen ympärille niin, ettei mitään 
pursua ulos. Kastele kevyesti paljaan levän 
reuna ja rullaa norimaki loppuun. Nosta 
levärulla sivuun odottamaan leikkaamista.

Norimagi

Hanamin 

retkievääksi
Teksti: Emmi Halinen ja Inka Valima.

Sushien toteutus: Helsingin palvelualojen 

oppilaitos, luokka 08KV11.

Kuvassa Helpan oppilaiden ideoima versio perinteisestä japanilaisesta 
bento-rasiasta.  Rasiasta löytyy mm. norimakia, nigirejä, gyoza-
nyyttejä, japanilaista munakasta ja keskeltä kolmion mallinen 

onigiri. Hanamin kunniaksi rasiassa on myös norimakia, joissa on 
vaaleanpunaiseksi värjättyä riisiä.



Ikebana on kehittynyt Buddhan alttarille tuoduista 
kukkauhreista. Tapa asetella kukat alttarille kulkeutui 

Kiinasta Korean kautta Japaniin 600-luvulla. Vuosisatojen 
kuluessa siitä on kehittynyt yksi Japanin tunnetuimmista 

taiteenlajeista. Ikebanassa kasveista tehdään elävä, 
hetken kestävä taideteos.

Roihuvuoren 
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Elävää 
hetken 
taidetta 
kukista

ukkienasettelu-

taidetta hallitsi-

vat aluksi papis-

to, hoviylimystö 

ja samurait, kunnes se 1600- 

luvulla levisi tavallisen kan-

san keskuuteen. Miesten yk-

sinoikeus harjoittaa tätä jaloa 

taidetta päättyi kuitenkin vas-

ta 1800-luvulla, kun myös nai-

sille suotiin mahdollisuus saa-

da virallista opetusta.   

Perinteinen ikebana ku-

vaa ihmisen ja luonnon välistä 

yhteyttä. Perusasetelmassa on 

kolme päälinjaa, jotka kuvaa-

vat taivasta, ihmistä ja maata 

(tulevaisuus, nykyisyys, men-

neisyys). Oksilla ja kukilla on 

asetelmassa tietty paikka, ja 

niiden asento, mittasuhteet 

ja suhde toisiinsa on tarkoin 

määrätty. Asetelman tulee olla 

tasapainoinen kokonaisuus, 

jonka muodostavat maljak-

ko, oksat ja kukat. Kun ike-

bana tehdään tiettyyn tilaan 

ja tilaisuuteen on asetelmatyy-

pillä, vuodenajalla ja symbolii-

kalla oleellinen merkitys.

Ikebana-asetelma on epä-

symmetrinen ja siinä tulee olla 

tyhjä tila, josta ajatus mahtuu 

kulkemaan. Oksia leikataan, 

karsitaan ja taivutellaan, jotta 

asetelmasta saadaan halutun-

lainen. Oikeat mittasuhteet, 

värit ja muodot luovat har-

monisen vaikutelman.

Perustekniikoiden hyvä 

hallinta on sitä tärkeämpää, 

mitä pidemmälle edetään. Va-

paa-asetelmat, joissa tekijä saa 

päästää mielikuvituksensa ja 

luovuutensa valloilleen, vaati-

vat usein monipuolista teknii-

kan hallintaa ja kärsivällisyyt-

tä. Paitsi kasveja, moderneissa 

asetelmissa käytetään muovia, 

metallia ja paperia, melkeinpä 

mitä tahansa. Asetelmat voivat 

olla myös miniatyyrikokoa tai 

valtavia tilateoksia.  

Ikebana-asetelma on aina 

tekijänsä näköinen. Tahtomat-

taankin se viestittää tekijän 

tunteita ja tunnelmia, mielen-

tilaa. Asetelma voi kertoa ta-

rinoita, vihjailla ja sanoa suo-

raan.  Parhaimmillaan se on 

kokemus, joka herättää katso-

jassa suuria tunteita.

Kisälliopista  
siirrytty kirjoihin  
ja kursseihin

Ikebanataide on kehittynyt 

ja monipuolistunut aina ajan 

hengen mukaisesti ja Japanis-

sa on nykyisin satoja ikebana-

koulukuntia ja tuhansia ikeba-

nakouluja. Tunnetuimpia ovat 

klassiset Ikenobo ja Saga Go-

ryo sekä laajalti levinneet mo-

dernit koulukunnat Ohara ja 

Sogetsu. Maailmanlaajuista le-

vinneisyyttä ovat edesautta-

neet Japanissa toimiva Ikebana 

International ja sen alajärjestöt 

eri maissa sekä eri koulukun-

tien ympäri maailmaa 

toimivat opintoryh-

mät ja yhdistykset.  

Opetus tapahtui en-

nen sanattoman viestinnän 

kautta opettajalta oppi-

laalle, joka opetteli aset-

telua jäljittelemällä opettajan 

tekemistä. Nykyään opiskelun 

tukena voi käyttää seikkaperäi-

siä oppikirjoja. Opiskelu etenee 

systemaattisesti ja kurinalai-

sesti ja perustuu perusasioiden 

ja -tekniikoiden hyvään hallin-

taan ja jatkuvaan harjoitteluun. 

Opiskelu on mahdollista opet-

tajatasolle saakka myös Suo-

messa suomalaisen opettajan 

johdolla.

Suomenkielisiä ikebana-

kirjoja on kolme. Googlaten 

löytyy paljon mielenkiintois-

ta tietoa ja asetelmakuvia eri 

puolilta maailmaa, eri kou-

lukunnista. Ikebana Inter-

national -järjestön kotisivut 

www.ikebanahq.org tarjoa-

vat monipuolisen katsauksen 

ikebanan nykypäivään.

Teksti: Pirkko Heiniö,  Ikebana International Helsinki Chapter ry:n pj, Sogetsu-ikebanaopettaja, STA.
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Ikebana HanARABIA

Ikebana HanPAJU
Ikebana HanERAKKO

Ikebanasta

Erakko muinoin 
rauhoittui lammen rantaan 

loi ikebanan

maljakkoon heitti 
luonnon luoman kauneuden 

eläväksi sai

shin, soe, hikae 
taivas, ihminen ja maa 

luontoa kuvaa

oksat kulmittain 
muodostavat kolmion 

asetelmassa

jos säännöt tiukat 
rajoittavat luovuutta 

syntyykö uutta

oleellistako 
paikka, pituus, kaltevuus 

vaiko sielukkuus

asetelma on 
tekijänsä näköinen 

ei voi huijata

sielusi synkkyys 
loistava valo näkyy 

ikebanassa

Annankatu 24
www.tokyokan.fi

helsingin lahja maailmalle raikaa taajuuksilla 88,6 mhz
(pääkaupunkiseutu) ja 89,4 mhz (helsingistä pohjoiseen).
radio helsinkiä voit kuunnella myös netissä www.radiohelsinki.fi
the songs depicted in this advertisement have been chosen from the top 46.000 list of radio helsinki.

Helsingin lahja maailmalle raikaa taajuuksilla 88,6 MHz (pääkaupunkiseutu) ja 
89,4 MHz (Helsingistä pohjoiseen). Radio Helsinki kuuluu myös netissä www.radiohelsinki.fi
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Roihuvuori-Seuran asukasilta kirjastossa 2010. Kuva: Merja Haakana.

Kuluneen vuoden aikana Helsingissä on 
keskusteltu palveluverkoston supistamisesta. Kau-
punginjohtaja Jussi Pajusen nimissä kulkeneella 
leikkauslistalla olivat taas kerran Roihuvuoren kir-
jasto ja Roihuvuoren ala-aste.

Poliittisessa käsittelyssä Pajusen listaa moitit-
tiin laajasti näennäissäästöistä ja siitä, että siinä 
painottui alueellisesti turhan vahvasti Itä-Helsinki. 
Ikään kuin lähipalveluita ei täällä tarvittaisi. Eten-
kin kirjastojen lakkauttamista vastaan nousi kan-
salaisliike. Myös Roihuvuoren kirjaston puolesta 
kampanjointiin ahkerasti. 

– Roihuvuoren kirjasto sijaitsee koulujen ja 
päiväkotien läheisyydessä. Se palvelee myös Tam-
misalon asukkaita ja tarjoaa erityisesti lapsille ja 
iäkkäille ihmisille paikan, jossa voi lainata kirjo-
ja, lukea lehtiä ja tava-
ta muita ihmisiä. Näistä 
syistä lautakunta halu-
si säilyttää kirjaston, to-
teaa sivistys- ja henki-
löstötoimesta vastaava 
apulaiskaupunginjoh-
taja Tuula Haatai-
nen, entinen roihu-
vuorelainen ja nykyinen 
tammisalolainen.

Roihuvuoren kirjas-
ton lakkauttamista pe-
rusteltiin tällä kertaa 
kävijöiden vähenemisellä. Vuoden alusta kirjasto 
on kuitenkin taas ollut auki liki päivittäin iltakah-
deksaan, mikä on tietenkin lisännyt kävijämäärää. 
Kirjastolautakunta päättikin maaliskuussa, ettei 
se esitä yhdenkään uuden lähikirjaston lakkaut-
tamista. Roihuvuoressa on myös laajennettu pe-
rinteistä kirjastotoimintaa: sieltä saa lainata mo-
nenlaisia liikuntavälineitä. Tällaista toimintaa 
kirjastoon voi ideoida vielä lisääkin.

Koulukysymys koskettaa 
monia

Roihuvuoren ala-asteen ja sen Sinivuokontien si-
vukoulun kohtalo on vielä aivan avoin.

– Roihuvuoren ala-aste Vuorenpeikontiellä 
on peruskorjattava. Ongelmana ovat suuret kus-

Helsingin kaupunki lakkautti avoimen 
leikkipuistotoiminnan Tuhkimontiellä syksyllä 
2008 ja siirtyi Roihuvuoren nuorisotalon tiloihin 
Prinssintielle. Pro Tuhkimo kansanliike perustettiin 
pian muuton jälkeen ajamaan puiston säilyttämis-
tä ja toiminnan palauttamista.

Syksystä 2009 asti perinteisen Tuhkimo- 
puiston toiminnasta ovat vastanneet alueen van-
hemmat lapsineen. Pro-Tuhkimon vapaaehtois-
joukon ohella puiston toimintaan ovat osallis-
tuneet myös MLL Tammisalo-Roihuvuori sekä 
Roihuvuori-Seura. 

Viikko-ohjelmaan kuuluu mm. maanantai-
aamupäivän soppakuppila, joissa vanhemmat 
vuoroviikoin valmistavat lounasta koko joukol-
le. Keskiviikkoisin askarrellaan tai leivotaan, tor-
stai-iltana vietetään koko perheen teehetkeä ja 
perjantaisin grillataan pihalla. Kävijöitä on riittä-
nyt runsaasti koko kauden ajan ja erityisesti upeat 
pulkkamäet talvella houkuttelivat porukkaa pai-
kalle. Puistorakennuksen kunnossa oleva pääty on 
yhdessä remontoitu ja sisustettu toimintaan so-

Roihuvuoressa pelataan tänä vuonna 
enemmän pesäpalloa kuin ehkä koskaan aikai-
semmin. Roihun joukkueet pelaavat eri sarjois-
sa aina G-ikäisistä lapsista naisten ykköspesik-
seen asti. Roihun B-junioritytöt pelaavat nuorten  
Superpesistä ja C-tytöt ja -pojat kilpailevat ikäis-
tensä Suomen mestaruudesta. Pelejä riittää uudel-
la tekonurmikentällä ja viereisellä hiekkakentällä 
lähes joka päivälle kesäkaudella. Ja jos ei pelata, 
niin harjoitellaan.

Huippupesiksen lisäksi Roihu järjestää kesä- 
kuussa pesiskoulun 6–10-vuotiaille tytöille ja po-

tannukset. Samalla hinnalla saisi ilmeisesti uuden 
ja huomattavasti toimivamman koulun, tiivistää 
Haatainen.

Arkkitehti Aarno Ruusuvuoren suunnittele-
maa, vuonna 1962 valmistunutta betonikoulua 
pidetään historiallisesti arvokkaana, vaikka si-
tä ei ole asemakaavassa merkitty suojeltavaksi. 
– Jos Roihuvuoreen tulisi uusi koulu, tilakeskuk-
sen pitäisi miettiä entiselle koulurakennukselle 
muuta käyttöä. Entiset koulut tietenkin jatkaisi-
vat siihen saakka kunnes uusi koulu olisi käytössä, 
lupaa Haatainen. Nyt opetuslautakunta on päät-
tänyt perustaa peruskorjaus- ja uudisrakennus- 
vaihtoehtojen tutkimista varten poikkihallinnolli-
sen työryhmän.

Uutta koulurakennusta on kaavailtu musiik-
kiopiston tontille. Mu-
siikkiperuskoulukin 
joka tapauksessa tar-
vitsisi lisätilaa, jota 
varten on jo siipira-
kennuksen suunnitel-
mat olemassa. 

Tähänastiset eh-
dotukset herättävät 
useita kysymyksiä: 
Musiikkiperuskoulu 
siirtyi viime syksy-
nä hallinnollisesti ko-
konaan Porolahden 

peruskouluun. Olisiko uusi koulu myös osa Po-
rolahden peruskoulua vai tulisiko nykyisen mu-
siikkiperuskoulun rinnalle siis toinen, siitä hallin-
nollisesti erillinen yksikkö? Mahtuuko tontille uusi 
koulurakennus ja sille riittävän suuri piha-alue? 
Mikäli uutta koulua ei rakenneta, saisiko musiikki- 
peruskoulu silti viimein tarvitsemansa luokkatilat 
ja pääsisi eroon parakeista? 

Ruusuvuoren suunnittelema betonikoulu ei 
ehkä kaikkien silmää miellytä. Se on kuitenkin jo 
osa Roihuvuorta ja sen historiaa, eikä ole yhden-
tekevää, mitä itse rakennukselle tapahtuu. Itä-
Helsingin musiikkiopisto ja sen yhteydessä toimi-
va musiikkiperuskoulu taas tunnetaan maailmalla 
ja ainakin pääkaupunkiseutulaiset osaavat yleises-
ti sijoittaa sen Roihuvuoreen. Monipuoliset ja laa-
dukkaat lähipalvelut kohottavat siis myös alueen 
imagoa ja asukkaiden identiteettiä.

pivaksi. Siivoukset ja muu kunnossapito on hoi-
dettu niin ikään talkoovoimin. Ruoanlaitto, leik-
ki ja mukava oleskelu sujuu kierrätysperiaatteella 
haalitun tarpeiston avulla. Tila on ollut ahkerassa 
käytössä myös syntymäpäivä- ja muiden perhe- 
juhlien pitopaikkana.

Kesäkuussa toiminta aktivoituu entisestään, 
kun kaupungin järjestämä puistoruokailu al-
kaa ja kesäkahvila polkaistaan käyntiin. Sosiaali- 
lautakunta teki päätöksen kesäkuun puistoruokai-
lusta joka toteutetaan yhteistyössä Pro Tuhkimo 
-liikkeen kanssa. Myös uima-altaiden täyttämistä 
kesällä selvitellään. Vielä keväällä on ohjelmassa 
Hembölen kotieläintilan vierailu ja kirpputori yh-
teistyössä Tammisalon-Roihuvuoren MLL:n kans-
sa. Puistoon on tulossa myös Dodo ry:n kaupun-
kiviljelylaari, jonka parissa puuhastellessa perheet 
pääsevät seuraamaan hyötykasvien kasvatuksen 
kaikkia vaiheita istutuksesta sadonkorjuuseen.

Tuhkimo-puistoon ovat lämpimästi tervetullei-
ta kaikki alueen asukkaat. Myös uusia vapaaehtoi-
sia toivotaan mukaan toimintaan!

Roihuvuoren ala-aste. Kuva: Johanna Aydemir.

Roihuvuoren kirjasto säilyi – 
ala-asteen kohtalo yhä auki 

Toiminta jatkuu 
Tuhkimo-puistossa! 

Ennätyksellinen pesiskesä 
huipentuu Itä–Länsi-otteluihin

Teksti: Susse Huhta ja Satu Kiiskinen Teksti:  
sanna jacksen

Teksti:  Johanna Torkkel

Apulaiskaupunginjohtaja Tuula 
Haatainen tuntee Roihuvuoren 
koulu- ja kirjastokysymykset ja 
kantaa niistä huolta.

Kesäkuussa toiminta aktivoituu entisestään, kun 
kaupungin järjestämä puistoruokailu alkaa ja 
kesäkahvila polkaistaan käyntiin. 

Ku
va

: J
oh

an
na

 Ay
de

m
ir.

Ku
va

: J
oh

an
na

 Ay
de

m
ir.

Kirjastolta lukemista ja 
liikuntavälineitä myös kesällä

Kiinteät pingispöydät 
Roihuvuoreen?

Tulevia tapahtumia :

Roihuvuoren kirjasto on avoinna  
ma–to 12–20, pe–la 10–15. 
Kesällä 31.5.–15.8.2010 lauantaisin suljettu. 
Hanamiin liittyen kirjastossa japanilaisen aineiston näyttely.

Kesäliikuntavälineitä kirjastoon

Kesäliikuntavälineet ja pihapelit saapuivat Roihuvuoren ja Herttoniemen kirjastoon viikolla 
18. Välineet ovat samat kuin viime kesänäkin eli molempiin kirjastoihin tulee tennismailoja ja  
-palloja ja Roihuvuoren kirjastoon lisäksi pesäpallomailoja, palloja ja räpylöitä. Pihapeleistä 
on tarjolla mölkkyjä, petankkeja, kroketteja ja hevosenkenkäpelejä. Jatkuvasti on lainattava-
na sauvakävelysauvoja, jumppakeppejä ja askelmittareita.

Pitkän, lumirikkaan talven ansiosta talviliikuntavälineet saivat suuren suosion. Lumi- 
kengät ja retkiluistimet olivat käytännöllisesti katsoen koko ajan lainassa!Liikuntavälineiden 
lainaamista toteutetaan liikuntaviraston, kaupunginkirjaston ja Terveellinen kaupunginosa 
-ohjelman yhteistyönä. 

Helsingin kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 17.2.2010 kaupungin-
valtuutettu Tuomas Rantasen tekemää ja 52 muun valtuutetun kannattamaa aloitetta, 
jossa esitettiin että kaupungin puistoihin voisi sijoittaa esimerkiksi Berliinissä suosittuja kiin-
teitä ilkivallan ja kaikki sääolot kestäviä pingispöytiä. Kaupunginvaltuuston päätöksen mu-
kaan liikuntavirasto tulee etsimään paikkoja pöytätennispöydille Herttoniemen–Roihuvuoren  
alueen lähiliikuntapaikoilta. Päätöksessä todetaan myös että Rakennusvirasto hankkii nykyistä 
kestävämpiä pöytätennispöytiä. Jos pöytiä saataisiin Roihuvuoren liikuntapuiston yhteyteen, 
Roihuvuoren kirjaston liikuntavälinevalikoimaa voitaisiin täydentää pingismailoilla. Nyt vaan 
peukut pystyyn että pöydät saadaan juuri meidän alueelle!
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pe 21.5. klo 10–15 Pihatalkoot ja viljelylaarin ”avajaiset”, grilli.

la 22.5. klo 10–14 Hembölen kotieläintilan vierailu, buffetti ja kirpputori.

ti 1.6. klo 10–14 Kesäkahvilan avajaiset.

Paikkana siis perinteinen Tuhkimo-puisto vesitorninmäen kupeessa.

Lisätietoja toiminnasta ja tapahtumista: www roihuvuori.com

Lisätietoa peleistä, pesiskoulusta ja Itä–Länsi 
-tapahtumasta löydät Roihun kotisivuilta www.roihu.fi.

Tule mukaan katsojaksi, pelaajaksi tai seuran 
taustavoimaksi. Peleihin ei ole pääsymaksua.

jille kolmella eri kentällä Roihuvuoressa, Vuosaa-
ressa ja Kalliossa. Pesiskoulu sisältää ohjattua lii-
kuntaa pesäpallon ja muiden liikuntalajien parissa 
arkipäivisin 9–11.30.

Roihu on myös mukana järjestämässä pesik-
sen päätapahtumia, Itä–Länsi-otteluita, jotka pe-
lataan pitkän tauon jälkeen Helsingissä, Finnair-
stadionilla. Yli 50 vapaaehtoista roihulaista toimii 
lipunmyyjinä, joukkueenjohtajina, kiilaan saatte-
lijoina ja pallotyttöinä- ja poikina heinäkuussa pe-
lattavissa otteluissa.
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AJANKOHTAISTA 
ROIHUVUORESSA 

AJANKOHTAISTA 
ROIHUVUORESSA 

Teksti: Leeni Hurskainen



Roihuvuoren 
kylälehti

www.roihuvuori.com
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Tiina Aalto, pikkukaupungissa asuva 
Taito-lehden toimituspäällikkö.

Urbaani 
käytöshäiriö 

En pidä kaupungeista, enkä 

varsinkaan kaupunginosista. 

Erityisen paljon olen pitämät-

tä lähiöistä. Siitäkin huolimat-

ta olen lähes koko ikäni asunut 

kaupungeissa, kaupunginosis-

sa ja jopa lähiöissä.

Joskus 90-luvun alussa, kun 

lapset olivat pieniä, asuin Rau-

malla. Kourujärven asuntoalu-

eelle, rivitalossa. Aina aamupäi-

visin raottelin sälekaihtimia ja 

totesin: Jep, ne ovat siellä taas, 

taloyhtiön kaikki muut naiset 

lapsineen hiekkalaatikon ym-

pärillä.

Minä puin pojalle vaatteet 

ja tuuppasin ulos ovesta: ”Me-

ne leikkimään muiden kanssa, ole sosiaalinen!” Itse jäin puuhastelemaan 

suljettujen sälekaihtimien taakse jotakin ”jännää”.

Tilanne ei ole muuttunut miksikään, paitsi että lapset ovat kasvaneet. 

Kun naapurin rouva kysyy minulta postilaatikolla, että milloin aion pitää 

kesälomani, järkytyn. Mitä se sille kuuluu? Ei minuakaan kiinnosta hänen 

lomansa.

Tilanne kohdallani on kriisiytymässä ja siihen on pitkälle syypää-

nä roihuvuorelaisuus. Näin siitäkin huolimatta, että kotini ja Roihuvuo-

ren välimatka lienee noin 150 kilometriä. Olen saanut kuulla työtoverini 

– intomielisen roihuvuorelaisen – suusta pitkin vuotta kaikesta siitä, mitä 

roihuvuorelaiset tekevät yhdessä. Joskus olisin halunnut kysyä, että miksi, 

mutta hetken mietittyäni olen vaiennut.

Olen nähnyt itseni Roihuvuoressa ja Te roihislaiset olette nähneet mi-

nut. Olen se tyyppi, joka hädin tuskin tervehtii. Olen se tyyppi, joka kat-

selee sälekaihtimien välistä kun te pidätte kaiken maailman juhlianne. En 

minä tuomitse, en vain TÄLLÄ kertaa ehtinyt mukaan suunnittelutalkoi-

siin, enkä itse juhliin.

Olen se tyyppi, joka ihan sattumalta joskus valuu pihatalkoisiin (yleen-

sä siinä vaiheessa kun ette enää ole vuosiin kutsuneet mukaan). Puhun 

kuin popcornpata, kerron kesälomamatkasta, mummonkumminkaiman 

syöpähoidoista ja nauraen työstressistä samalla kun olen haravoinut ko-

ko Tuhkimo-puiston. Ja yhtä salaperäisesti kuin olen ilmaantunut paikalle, 

katoan maisemista. Tulen kotiin ja pistän pallogrillin parvekkeella käryä-

mään. Samalla kun te grillaatte makkaraa porukalla ja pohditte, että onpa 

tosiaan outo tyyppi, minä grillaan nakkeja yksikseni.

En ole ujo, enkä hiljainen, en edes erityisen traumainen. Olen urbaani 

käytöshäiriöinen, joka ei pysty näkemään yhdessä tekemisen merkitystä 

samalla tavalla kuin muut. Se on kuin värisokeus. Siitä on toisinaan hait-

taa, mutta sen kanssa oppii elämään.

Erityisen kipeäksi asia muuttuu silloin, kun kuulee olevansa ylpeä. Tai 

vapaamatkustaja, joka käyttää lakkauttamisuhan alla ollutta kirjastoa, 

vaikkei osallistunut mielenosoitukseenkaan. Kukaan ei kehu siitä, ettei ai-

nakaan käy taloyhtiöiden kokouksissa esittämässä monologejaan, ettei 

ainakaan juorua naapurin isännän henkilökohtaisesta ongelmasta ja ettei 

koskaan tule lainaamaan naapurilta sokeria.

Urbaani käytöshäiriöinen on niitä tyyppejä, jotka löydetään muumioi-

tuneena kämpästään, se on totta ja surullista. Mutta edes urbaani käytös-

häiriöinen ei ole niin tyhmä, ettei tietäisi, mikä tätä yhteiskuntaa pyörittää: 

yhteisöllisyys. Urbaani käytöshäiriöinen vain sattuu olemaan sen yhteisöl-

lisyyden uloimmalla kehällä. Hänen takanaan on enää vain loputon pime-

ys, jota tuskin edes Jeesuksen tuleminen kirkastaisi.

Jos en olisi se, mikä olen, olisin erittäin mielelläni sosiaalinen roihuvuo-

relainen.

Roihuvuorelaista risainia 
– risasta designia

nko kaapissasi pölyt-

tymässä vanhoja VHS-

kasetteja? Entä lojuu-

ko nurkissa vanhoja 

leluja tai käytetty leipälaatik-

ko, muttet tiedä mitä niillä teki-

sit? Jos roihuvuorelaiselta Aija 

Rouhiaiselta kysyy, niin viho-

viimeinen asia on heittää nämä 

arvoesineet pois, sillä niistä voi 

väkertää vaikka mitä! 

Rouhiainen on Yle TV 1:n 

Kirppis-ohjelmasta tuttu himo- 

kierrättäjä ja risaineri, joka 

loihtii käytetystä ta-

varasta uutta. Hänel-

tä ilmestyi aiheesta 

maaliskuussa kir-

ja Haravasta tavara 

(Tammi), joka antaa 

selkeästi kuvitettuja 

ja ohjeistettuja vink-

kejä risainaukseen.

Aijan käsissä pel-

tisistä kurkkupur-

keista nousee säi-

lytyslokeronakin 

toimiva toteemipaa-

lu ja haravoista muo-

dostuu lehtiteline 

– yksinkertaista ja ne-

rokasta. Musadigga-

reita varmasti ihas-

tuttaa levysoittimesta 

kyhätty kaappi ja lef-

fahulluja vanhoista 

VHS-kaseteista ka-

sattu DVD-kaappi.

– Uuden ostami-

sen tahti on hurja ja 

kyllä minua pelottaa, minne 

ne kaikki hylätyt tavarat oi-

kein joutuvat. Jo pienenä mi-

nulle oli itsestään selvää, että 

repaleinen juliste jatketaan it-

se loppuun, Aija toteaa.

Aijan motto on pysähtyä 

katsomaan kärsinyttäkin esi-

nettä ja miettiä, mitä siitä voi-

si tulla. Niinpä hän silmäilee  

jätelavoja ja roska-astioita pe-

lastaen tavaroita parempaan 

talteen.

– En oikein raaski luopua 

mistään. Vanhat esineet ovat 

minulle pitkäaikainen harras-

tus, meillä on tälläkin hetkel-

lä seitsemän leivänpaahdinta, 

ja muutama valaisin on suku-

laisilla hoidossa, Aija myöntää.

Toden totta, Aijan koti on 

todellinen vintage-aarreaitta, 

jota hän ylpeänä esittelee. Esi-

merkiksi Roihuvuoren lopet-

taneen apteekin kaapinovet 

ovat löytäneet sieltä uuden ko-

din. Radio puolestaan on put-

kimallia.

Itse rakennetut 

tavarat arvokkaampia 

kuin ostetut

– Nautin tavaran ainutlaatui-

suudesta. Ja kun tykkää itse te-

kemisestä, niin esineisiin syn-

tyy tunneside. Yhä edelleen 

saan yksinkertaisistakin värk-

käyksistä hyviä fiiliksiä, ku-

ten noista vanhoista lusikois-

ta tehdyistä kaapinvetimistä,  

Aija miettii.

Kaikesta huomaa Aijan to-

della nauttivan kierrättämi-

sestä. Kyse on syvemmäs-

tä elämänlaatua rikastavasta  

filosofiasta.

– Arkemme on aika rau-

hallista ja tiskatessa ehtii aja-

tella. En tunne minkäänlaista 

joulustressiä, sillä lahjat meil-

lä tehdään yleensä itse. Väitän, 

että jos on kiinnostusta, ehtii 

mitä vain!

Aitoja ihmisiä

Aija on asunut Roihuvuores-

sa viimeiset kymmenen vuot-

ta. Keittiön ikkunasta avautuu 

upea näkymä yli kattojen, me-

rikin pilkottaa puiden lomasta. 

Aijalle asuinympäristön viih-

tyvyys on hyvin tärkeää. Vesi-

tornin kalliot komei-

ne näkymineen on 

perheen mieleisin 

piknikpaikka. Roi-

huvuorelaiset ovat 

hänen mukaansa ai-

toja, ja kaikkia tulee 

oänmassa pihapii-

rissä tervehdittyä.

– Tunnen naapu-

rit hyvin ja kanan-

munia on lainail-

tu. Meillä on loistava 

talonyhtiö ja tiedän 

asukkaita muutta-

neen sisäisesti asun-

nosta toiseen. Pihan 

grillikatos on kovas-

sa käytössä ja siellä 

ihmiset antavat ki-

vasti tilaa toisilleen.

Myös Roihu-

vuoren omat palve-

lut ovat Rouhiaisten 

perheessä käytössä. 

Intohimoisten kok-

kaajien ruokatarpeetkin löyty-

vät lähikaupoista.

– K-kaupan valikoima on 

kattava, sieltä löytyvät ainek-

set jopa japanilaisen tai viet-

namilaisen ruuan tekemiseen. 

Ostoskeskuksen kampaamos-

sa käyn vakituisesti joka neljäs 

viikko. Sanoisin, että lähipal-

velut tekevät elämästä kiireet-

tömämpää.

Vapaa-ajalla Aija vetää ku-

vaamataidon opetukseen sisäl-

lytettyä taidekasvatuskurssia 

Roihuvuoren ala-asteella, jo-

ten hänet saattaa bongata ky-

län raitilla viilettämässä haala-

reissa ja työkalupakki kädessä. 

Aviomies Väne auttoi viime 

vuoden kyläjuhlien toteutta-

misessa, sillä hänen kauttaan 

saatiin valot japanilaistyyli-

sen puutarhan myöhäisillan  

esiintyjille.

Ihmisen mittakaavan mu-

kainen Roihuvuori antaa Ai-

jalle inspiraatiota nyt ja jat-

kossakin.

– Ei me lähdetä täältä Roi-

huvuoresta mihinkään.

Teksti:  
antti möller















  
   


Kuva: Väne Väisänen

www.kesayliopistohki.fi 

Haluaisitko piirtää sarjakuvaa tai maalata merellisessä Helsingissä? Opettelisitko uutta kieltä, vaikkapa japania tai swahilia? Pohtisitko 
Design Managementin haasteita? Vai haluaisitko tutustua kiinalaiseen fi losofi aan tai matkustaa Uplannin viikinkiaikaisiin kohteisiin? 
Perehtyisitkö Latinalaiseen Amerikkaan? Hurmaisitko salsataidoillasi? Kiinnostaisiko Sinua hallintotiede tai maisemantutkimus? 

Kesäyliopistossa on tänäkin vuonna yli 500 kiinnosta-
vaa ja ajatuksia herättävää kurssia. Katso houkuttelevia 
vaihtoehtoja www-sivuiltamme, tai nouda ohjelma 
pääkaupunkiseudun kirjastoista tai kirjakaupoista. 
Ilmoittautuminen onnistuu kätevästi verkossa.

Avoimena yliopistollisena opetuksena: Arkeologia
Assyriologia • Design Management • Egyptologia 
Estetiikka • Hallintotiede • Hoitotiede • Informaatio-
tutkimus • Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi 
Latinalaisen Amerikan tutkimus • Liikuntalääketiede 
Maisemantutkimus • Musiikki • Taiteiden tutkimus 
Tanssi ja kehonhuolto • Teatteri ja kasvatus • Teatteri-
tiede

Kesäyliopisto on avoin kaikille. ilmoittaudu nyt.

Eritasoisia kielikursseja: Arabia • Englanti • Espanja 
Hollanti • Italia • Japani • Kiina • Kreikka • Latina
Portugali • Ranska • Ruotsi • Saksa • Swahili  
Tanska • Th ai • Turkki • Unkari • Venäjä • Vietnam  
Viittomakieli • Viro • Suomea ulkomaalaisille, tasot 
1–9 sekä erikoiskursseja

 

Ohjelmassa: Avointa ammattikorkeakouluopetusta
Abiturienttikursseja • Useita avoimia yleisötilaisuuksia
Taideaineita • Tietotekniikkaa  • Täydennyskoulutusta
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Porolahden peruskoulu
Liikkuva- ja leikkivä lapsi ry,  
koululaisten iltapäiväkerho

Kirjasto
Hammashoitola (yläkerta)
Mieto ry (alakerta)

1 Kirsikkapuisto,  
Hanami-tapahtuma

22 Itä-Helsingin musiikkiopisto

23 Helsingin Kuvataidekoulu

24 Ravintola Uckly Duck

25 Roihuvuoren kirkko

26 Nuorisotalo
Leikkipuisto Tuhkimo

27 Roihuvuoren palvelukeskus

28 Siirtolapuutarha

29 Kipinämies Oy

30 Desarc Oy

31 Helsingin Palvelualojen 
oppilaitos
Ravintola Kokki
Elintarvikemyymälä Kaneli
Vaatemyymälä Kasmir

32 Kirppis

33 R-Kioski
K-Kauppa

34 Alepa
Kampaamo Salon Verde
Kotipizza

35 Ravintola Kulmapotku
Willy’s Pub
Savalan Pizzeria

36 Kukkakauppa Rosalie
Roihuvuoren kirjakauppa
Kauneushoitola Marita   
   Luostarinen
Tietokoneliike
Helsingin pyörähuolto
Hiushuone Lumikki

37 Roihuvuoren ala-aste

38 Verhoilustudio Tanja

39 Venesatama

4 Urheilukenttä,  
Liikuntavirasto

5 Aromi Pizzeria,  
Tuhkimontien kioski

6 Palvelukeskus Kaisla

7 Tuhkimo-puisto, Pro Tuhkimo

8 Ravintola Ruiskumestari

hanami 
   22.5.

2010

9 Päiväkoti Porolahti

10 Roihuvuoren Palvelutalo

11 Grillikioski

12 Heijastinasu oy

13 Ravintola Hard Rock House

14 Transit Case Oy

15 Kampaamo Kristiina Mäkelä
Parturiliike Aaltonen Kaija

16 Siwa
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ROIHUVUOREN 
PALVELUKARTTA

Palvelukarttaan on koottu Roihuvuoressa toimivia yrityksiä ja palveluja. Jos tiedät 
jonkun palvelun puuttuvan, laita siitä viestiä sähköpostilla roihika@gmail.com 

niin täydemme karttaa mahdollisuuksien mukaan. Kartta on jatkossa ladattavissa 
myös pdf-tiedostona www.roihuvuori.com  sivuilta.
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Maljallinen teetä, olkaa hyvä!

Se, minkä tunnemme japanilaisena teeseremoniana, on oikeastaan yksi osa ”teen 
tietä”, chadôa. Suomen Chadô Urasenke Tankotai -yhdistyksen puheenjohtajalle 
Jouni Elomaalle hyvän teemaljallisen valmistaminen on elämän mittainen tie. 

Se on sopusointuisen yhteyden etsimistä toisiin ihmisiin ja ympäristöön. 
Japanologian lehtorina Jouni Elomaa on erikoistunut Japanin 

kirjallisuuteen ja perinteisiin taiteisiin. Hän on myös 
Pohjoismaiden ensimmäinen auktorisoitu chadô-opettaja 

vuodesta 1989. Kysyimme, mikä teessä ja  
japanilaisessa kulttuurissa kiehtoo.

kiinnostuksen. 12-vuotiaana 

olin jo mukana perustamassa 

Turun suomalais-japanilaista 

yhdistystä.

Mikä Japanissa kiehtoo?

Itselleni tärkeintä on ehkä ym-

päristön, vuodenaikojen vaih-

telun ja toisten ihmisten huo-

mioonottaminen kaikessa, 

pienimmistä yksityiskohdista 

lähtien.

Harjoitat chadôa, teen tietä. 

Se taitaa olla paljon muuta-

kin kuin ”kuppi teetä ja sympa- 

tiaa”. Miksi tee?

Chadôn periaatteiden mu-

kaan maljallisessa teetä yhdis-

tyy sosiaalinen, esteettinen ja 

askeettis-meditatiivinen ko-

kemus. Siinä yhdistyvät myös 

useimmat perinteisen japani-

laisen kulttuurin osa-alueet 

arkkitehtuurista ja puutarhois-

ta keramiikkaan, kirjallisuu-

desta ja historiasta filosofiaan. 

Hyvä maljallinen teetä tuo 

mahdollisimman suuren hen-

kisen ja fyysisen tyydytyksen 

ihmiselle, joka sen nauttii. Ke-

sällä se virvoittaa, talvella läm-

mittää ja aina yhdistää ihmisiä.

Mitä ihminen oppii teen tiellä 

ja mihin se johtaa?

Moni perinteinen japanilainen 

taito on ’tie’ eli elämänmittai-

nen prosessi ihmisenä kasva-

misessa. Ihminen on ihminen 

vain suhteessa muihin ihmi-

siin. Harmonia lähimmäisten 

ja ympäristön kanssa on kes-

keisimpiä tavoitteita. Jo melko 

varhain teen tiellä oppii myös 

näkemään ja arvostamaan 

yksinkertaisissa ja arkisissa  

asioissa piilevää kauneutta. 

Siitä seuraa syvä yhteyden ja 

kiitollisuuden kokemus. 

Miten kiinnostunut helsinki-

läinen voi lähteä tutustumaan  

japanilaiseen teekulttuuriin?

Suomenlinnan Susisaaressa 

on maamme ainoa aito japa-

nilainen teehuone, Tokuyûan, 

jossa opetetaan Chadô-teetai-

detta. Siellä voi käydä tutustu-

massa avointen ovien päivinä 

tai yleisölle järjestetyissä tee-

tilaisuuksissa. Yhdistyksem-

me esittelee teekulttuuria toki 

myös täällä mantereen puo-

lella erilaisissa tilaisuuksissa 

kuten Roihuvuoren hanamis-

sa. Lisätietoja teen tiestä löytää 

yhdistyksemme nettisivustolta 

osoitteessa www.urasenke.fi. 

Tulevaisuudessa aiheesta il-

mestyy myös kirja.

Kuulut myös katoliseen domi-

nikaanisääntö-kuntaan. Millä 

tavoin katolinen ja japanilai-

nen kulttuuri liittyvät yhteen?

Katolinen kirkko rantautui Ja-

panin saarille jo 1540-luvulla.  

Sen suuri kulttuurivaikutus 

näkyy hyvin myös teetaitees-

sa. Välillä kristinusko oli tosin 

yli 200 vuoden ajan Japanis-

sa kielletty, mutta säilyi maan-

alaisena maallikkoliikkeenä. 

Tänä päivänä katolisella kir-

kolla on Japanissa arvostettu 

asema muun muassa koulu-

jensa ja yliopistojensa ansiosta. 

Itse löysin katolisuuden juuri 

Japanissa.

Millainen on ollut mieleenpai-

nuva hanami-kokemus?

Jokainen hanami on ainutker-

tainen. Sen sanoma on kui-

tenkin aina sama. Huomen-

na noita kukkia ei enää ole. 

Ne satavat alas kuin lumi. Sik-

si on parasta nauttia niistä nyt. 

Toisaalta huomenna saam-

me nauttia jostain muusta  

kauniista.

Aiotko osallistua hanamin viet-

toon Roihuvuoressa?

Mahdolli-

suuksien 

mukaan.

Miten kiinnostuksesi japani-

laiseen kulttuuriin heräsi?

Kiinnostuksen herääminen oli 

selvästi äidin perintöä. Hän oli 

Suomen ensimmäisiä judoa 

harrastavia naisia ja muuten-

kin kiinnostunut japanilaisesta 

kulttuurista. Jo kastealttarilla-

ni oli hänen tekemänsä ikeba-

na-asetelma. Äiti vei minut ja 

sisareni judon pariin, ja hänen 

hyllystään löysin myös Ka-

wabatan romaanin Kioto. Vii-

meksi mainittu uskoakseni oli 

kohtalokkain ja sinetöi tämän 

Pikavalintoja: 
kumman kaa? 

Kendô (japanilainen sauvamiekkailu) vai sauvakävely 

(suomalainen innovaatio)?

Kendô. Kävelylle lähden ilman sauvoja tai vain yhden vaellussauvan 

kanssa. Yleensä mukana seuraa kuitenkin neljä koiraa.

Paistetut silakat vai sushi?

Kulinaristina valitsen molemmat. Silakkaa tosin saa aivan liian harvoin.

Karaoke vai kaupunginorkesteri?

Ehdottomasti kaupunginorkesteri, mieluiten Turun filharmoninen.

Toyota Prius (hybridi Japanista) vai Fisker Karma (tuleva 

hybridi Uudenkaupungin autotehtaalta)?

Yritän välttää yksityisautoilua, mutta japanilaisista autoista on hyviä 

kokemuksia. Jälkimmäisestä en ole kuullutkaan.

Kamit (Japanin jumalat) vai Jahve (Raamatun Jumala)?

Juutalais-kristillinen Jumalakin on japaniksi Kami. Teologian opintojen 

perintönä yritän välttää tuon heprealaisen nimen käyttöä.

Turku vai Tokio?

Ehdottomasti Turku, Suomen Kioto. Tokiossa on 

kiva toisinaan käydä ostoksilla.

Omenankukka vai kirsikankukka?

Omenankukka. Sen tuoksu miellyttää.

Teksti:  
Vesa Soikkeli

Teksti: Emilia Vuorinen

Lisätietoja: 
Helsingin Kendoseura Ki-Ken-Tai-Icchi ry. www.kendohelsinki.org
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry: www.kendoliitto.net

KENDO on komeaa ja kuuluvaa
Kendo eli ”miekan tie” on yksi japanilaisista miekkailulajeista. Kiteytettynä 

kyseessä on bambumiekalla harjoiteltava täyskontaktilaji, joka on kehittynyt 

nykyiseen muotoonsa samoihin aikoihin judon kanssa. Kendossa yhdistyvät nopea 

ja voimakas liike, tekninen taitavuus, oikea ajoitus ja äänen käyttö.

Ummikko panee kendossa merkille ai-

van ensimmäiseksi näyttävät varusteet: 

tumma univormu, kiiltävä musta rinta-

panssari ja hohtava ristikko, joka peit-

tää kendokan kasvot. Seuraavaksi ku-

vaan astuu ääni. Joku kuvailisivat sitä 

sietämättömäksi meteliksi, toinen taas 

käsittämättömän mukaansa tempaa-

viksi taisteluhuudoiksi. Kolmanneksi 

katsoja kiinnittää huomiota tavallises-

ta poikkeavaan liikkeeseen. Kendon al-

keiskurssilla ihmiset opetetaankin en-

sin seisomaan ja liikkumaan oikein, 

vasta sitten he voivat oppia lyömään 

miekalla.

Yhdessä ääripäässä kendosta löyty-

vät myös muista budolajeista tutut katat, 

joiden tavoitteena on hioa yksittäisiä 

tekniikoita tarkkaan ennalta määrätys-

sä muodossa. Toisessa ääripäässä on 

vapaaottelu, joka asiaan perehtymät-

tömän silmään saattaa näyttää kovin 

vauhdikkaalta, mutta epäjärjestelmälli-

seltä mäiskeeltä ja lyömiseltä. Harjaan-

tunut silmä erottaa lukuisten lyöntien 

joukosta kuitenkin pisteen arvoiset ja 

epäonnistuneet lyönnit, hyvän ja huo-

non tekniikan sekä näkee, kumpi otte-

lijoista voittaa ja kumpi häviää.

Lajin viehätys on siinä, että sitä voi 

harjoitella ikään katsomatta lukuisilla 

eri tasoilla. Naiset ja miehet, juniorit ja 

aikuiset voivat kaikki harjoitella keske-

nään. Harjoittelun tehoa ja vaativuut-

ta voidaan tarvittaessa säätää jokaisel-

le sopivaksi. Haasteet eivät myöskään 

koskaan varsinaisesti lopu. Tahkottua-

ni itse kymmenkunta vuotta voin todeta 

olevani lähinnä hyvässä alussa.

Kendo on matka, jonka kuluessa on 

mahdollista oppia ensinnäkin omia fyy-

sisiä ja henkisiä rajojaan ja kenties ylit-

tää ne monta kertaa. Siinä oppii ym-

märtämään myös toista ihmistä. Mikä 

tärkeintä, tällä matkalla ei ole loppua, 

sillä tärkeintä on itse matkanteko.

Kendoharrastajia on Suomessa tu-

hatkunta ja lajin suurin seura on Hel-

singin Olympiastadionilla harjoitteleva 

Ki-Ken-Tai-Icchi ry., jossa on yli 200 jä-

sentä. Lajin alkeiskurssien hinnat pyö-

rivät alle 100 euron hieman seurasta 

riippuen.

Japanilainen  
Bunraku-nukketeatteri 

Kuva: Jouni Elomaa Teeseremonia, Hanamissa 2009. Kuva Otto-Ville Mikkelä.

Bunraku nukke Kuva Flickr.com by Cathus. 

Japanilainen kauneus, hienostuneisuus ja 

taidokkuus näkyy myös nukketeatterin alalla. 

1600–1800-luvuilla kehittyi perinteinen japani-

lainen nukketeatterityyli Bunraku. Tämä nukketeat-

terin laji antaa loistavat mahdollisuudet nukkejen 

sulavaan käsittelyyn teatteriteosta esitettäessä. Pe-

rinteisesti bunraku on nukketeatteria aikuisille. 

Bunraku-nuket

Bunraku-nuket valmistetaan käsityönä, pää ja kädet 

veistetään puusta. Kasvojen ilmeet saadaan vaihtu-

maan mekanismien avulla, nukella on useita liikku-

via osia: silmät ja suu avautuvat sekä nivelet liikkuvat. 

Näin saadaan toteutettua illuusio nuken “elävyydes-

tä”. Myös nuken sormet voivat liikkua niin, että ne 

saadaan taivutettua nyrkkiin. Nuket ovat kooltaan 

noin metrin korkuisia. 

Nuket puetaan näyttäviin, traditionaalisiin pukui-

hin. Nuken liikkeet tulevat eläviksi, taitavien nuketta-

jien (nukeilla näyttelijöiden) yhteisen taidokkuuden 

ansiosta. Yhden nuken liikutteluun osallistuu kolme 

näyttelijää ja he pukeutuvat kauttaaltaan mustaan, 

huputettuun asuun, sulautuakseen taustalle. Kullakin 

on oma tehtävänsä, yksi näyttelijöistä ohjailee nuken 

päätä ja oikeaa kättä, yksi vasenta kättä ja yksi jalkoja. 

Näin saadaan aikaan hyvin moninainen liike. Näytte-

lijät opiskelevat useita vuosia nukeilla näyttelemistä. 

Kun näyttelijä tulee kuuluisaksi ja taidokkaaksi, hän 

voi näytellä kasvot paljaana, omissa vaatteissaan. 

Näyttelijöiden lisäksi lavalla on japanilaista perinteis-

tä kielisoitinta, shamisenia, soittava muusikko ja resi-

toija, joka on roolien ja tarinan kertoja.

Tarinat bunraku-
näytelmissä

Bunraku-näytelmissä teemana on usein viha ja rak-

kaustarinat, kriisit tavallisten ihmisten elämässä ja 

myös sosiaalisten vaatimusten ja henkilökohtaisten 

toiveiden ristiriidat kunkin aikakauden ihmisten elä-

mässä. Tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka usein tiukkojen 

sääntöjen vallitessa yhteiskunnassa, ihmiset kaipaa-

vat vapautta, joskus vain haaveissaan, unelmissaan, 

joskus teoiksi muuttuneena. 

Nukketeatteri on oivallinen keino pohtia yhteis-

kunnallisiakin asioita ja niiden yhteyttä yksilöön, sillä 

teot eivät henkilöidy persoonaan. Ja samalla voi tuo-

da iloa, tunteita, kauneutta ja draamaa katsojien elä-

män arkisuuteen.

Bunraku on erittäin pitkälle kehittynyt ja suur-

ta taitoa vaativa taiteen laji ja se on erittäin suosit-

tua Japanissa. Se on yksi Japanin kulttuurin tärkeistä  

tunnusmerkeistä.

Teksti:  Milja Leppänen Suomi-Japani ystävyysseurat 
esittäytyvät 

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry. 

Yhdistys pyrkii eri keinoin tekemään japanilaista kulttuuria tunnetuksi Suomessa sekä edistämään 

suomalais-japanilaista kulttuurivuorovaikutusta yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Yhdistys 

järjestää vuoden aikana tapahtumia sekä harrastuspiiritoimintaa jäsenilleen ja osallistuu yhteisiin 

tempauksiin. Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä TOMO (Ystävä) sekä 

vuosittaista kulttuurijulkaisua HASHI (Silta). Yhdistys on myös julkaissut Japanin kieleen liittyvää 

opetusaineistoa. 

Jäsenmäärä: noin 400.

Japania ry 

Japania ry on ystävyysyhdistys, jonka tarkoituksena on suomalais-japanilaisen kanssakäymisen ja 

vuorovaikutuksen lisääminen ja kehittäminen, kielellisten valmiuksien edistäminen, tapakulttuuriin 

ja harrastuksiin perehdyttäminen sekä yleisen ja eri osa-alueiden Japani-tuntemuksen 

monipuolistaminen ja syventäminen erityisesti jäsenistön keskuudessa.Toimintamuotoina ovat 

jäsenmatkat Japaniin (kevät-, kesä- ja syysmatka), kielikurssit, harrastusklubit (haiku-, anime-, 

sakeklubi), ja kulttuurikeskus Caisassa kerran kuussa pidettävät Japania-illat (matkailu-, kulttuuri-, 

popjapania-illat) sekä origamipajat. 

Jäsenmäärä: noin 1350 jäsentä.

Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry.  

Seura järjestää erilaisia kursseja, mm. japanilaisen ruuan kokkauskursseja sekä Matkailjian kanji-

kurssi – kuinka selvitä Japanissa kirjoitusmerkkien kanssa Perinteinen uudenvuoden mochi(riisi)

kakkujuhla järjestetään yhdessä muiden Japani-yhdistysten kanssa. Yhteistyönä toteutetaan myös 

näyttelyjä ja luentoja. Tänä vuonna seura juhlii 75-vuotista toimintaa. 

Jäsenmäärä: noin 1000.

• www.japaninkulttuuri.net

• www.suomi-japani.net

• www.japania.org

Lisää seuraesittelyitä sivulla 26.
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apanilaisesta 
popkulttuurista 

on 2000-luvulla 

tullut näkyvä osa 

nuorisokulttuuria myös Suo-

messa. Harrastus saattaa alkaa 

mangan lukemisena tai ani-

men katseluna, mutta hyvin 

usein se johtaa aktiiviseen toi-

mintaan.

Suomessa toimii usei-

ta manga- ja animeseuro-

ja ja täällä julkaistaan kahta 

alan lehteä. Pääasiallinen har-

rastajakunta koostuu 12–25- 

vuotiaista. Animetapahtumia 

(esim. Animecon, Tracon) jär-

jestetään kymmeniä vuodes-

sa, ja niihin tuhansia harras-

tajia. Näyttävin harrastamisen 

muoto on cosplay, mutta mo-

net harrastavat myös mangan 

piirtämistä, fanifiktioiden kir-

joittamista ja animemusiik-

kivideoiden tekemistä. Ani-

me- ja mangaharrastus voi 

innostaa myös japanin kielen 

opiskeluun, ja monet kiinnos-

tuvat perinteisistä japanilai-

sen kulttuurin ilmiöistä kuten 

origamista, ikebanasta, tee- 

taiteesta tai kimonoista.

Manga – Japanissa sa-

na manga käsittää kaiken piir-

retyn sarjakuvatuotannon eli 

myös Aku Ankan. Länsimaissa 

sanaa käytetään japanilaises-

ta sarjakuvasta. Suomeen on 

tuotu lähinnä nuorille pojille 

suunnattua shounen-mangaa 

(esim. Dragon Ball, Naruto) 

ja nuorille tytöille suunnattua 

shoujo-mangaa (Tokyo Mew 

Mew, Fruits Basket). Japa-

nissa mangaa tehdään kaikil-

le ikäryhmille lähes kaikista 

aiheista. Pikkuhiljaa Suomes-

sakin alkaa ilmestyä mangaa 

myös vanhempaan makuun.

Anime – Japanilaisen 

animaation kehitys on kul-

kenut aina mangan rinnal-

la, ja vaikutteet ovat siirtyneet 

suoraan sarjakuvasta liikku-

vaan kuvaan. Mangaa julkais-

taan erittäin paljon ja vain 

suosituimmista sarjoista teh-

dään tv-anime. Suomessa on 

näytetty lähinnä lasten sarjo-

ja, kuten Pokemon ja Duel 

Masters, mutta dvd:nä saa 

nuorille suunnattuja sarjo-

ja kuten D.N.Angel. Ghibli-

studion elokuvat, kuten Hen-

kien kätkemä ja Naapurini 

Totoro, ovat tuoneet animen 

tutuksi lähes jokaiselle.

Cosplay – Cosplay tar-

koittaa pukeutumista tietyk-

si anime-, manga- tai peli- 

hahmoksi tai j-rock artistik-

si. Hahmoilla on usein hyvin 

haasteellisia vaatteita, hius-

tyylejä ja proppeja (esim. asei-

ta tai koruja). Asut tehdään 

usein itse. Lähes joka anime-

tapahtumassa järjestetään 

cosplay-kisa, jossa palkitaan 

erikoisimmat ja näyttävimmät 

asukokonaisuudet.

Pelit – Monet suosi-

tut taistelu- ja roolipelisarjat 

tulevat Japanista. Niissä pa-

nostetaan erityisesti hahmo-

suunnitteluun, välianimaa-

tioihin ja taustamusiikkiin. 

Roolipelien monikymmen-

tuntiset tarinat on suunniteltu 

huolellisesti. Hyviä esimerk-

kejä ovat Final Fantasy, Me-

tal Gear Solid ja Legend of 

Zelda -sarjat.

Japanilainen populaarikulttuuri lähes kuuluu Helsingin katu-
kuvaan nykyään. ja siihen osasyynä ovat Suomessa tiuhaan 
tahtiin vierailleet j-rockbändit. Usein japanilaisen musiikin 
kuuntelijat tunnistaa ulkonäöstä, vaikka kaikilla ei toki ole-
kaan sinisiä joka suuntaan sojottavia hiuksia ja hassuja vaat-
teita. J-rockia voi kuunnella ihan tavallinen tallaajakin.

Usein törmää ihmisiin, jotka tuomitsevat j-rockin bändien 
ulkonäön tai ihan vain japanilaisuuden takia. Siltikin musiik-
ki on yllättävän lähellä länsimaista musiikkia, mutta ulkonä-
kö on näille miehille tärkeämpää, kuin länsimaisille köriläille.

Miespuolisia J-rockareita luullaan usein naisiksi feminiini-
sen ulkonäön takia, sillä meikit ja joskus jopa mekot kuuluvat 
asiaan. Aiheeseen paremmin perehtyneille on kuitenkin sel-
vää, ketkä ovat miehiä ja ketkä naisia.

J-rock yhdistetään usein suotta mangaan ja animeen, 
vaikkei näillä usein ole muuta yhteistä, kuin alkuperämaa. Sil-
ti on totta, että useat j-rock -fanit lukevat mangaa ja katso-
vat animea.

J-rock 

– Japanilainen rock käsittää 

yleensä kaikki genret j-popista  

j-rapiin, joten voi sanoa, että 

se on yleiskäsite japanilaises-

ta nykyajan musiikista. Län-

simaissa tutuiksi ovat tulleet 

erityisesti Visual kei -yhtyeet. 

Visual kei -yhtyeiden musiik-

kityyli vaihtelee paljon, mut-

ta niitä yhdistävät erikoiset ja 

mielikuvitukselliset esiinty-

misasut.

Katumuoti – Monet 

suomalaiset animeharrastajat 

ottavat pukeutumiseensa mal-

lia Tokion Harajukun alueelta 

alkunsa saaneista tyylisuun-

nista. Suosittuja ovat erityises-

ti erilaiset lolitavaatteet, joissa 

käytetään paljon pitsiröyhelöi-

tä ja nauhoja. Muita suosittuja 

suuntauksia ovat runsaasti ja 

värikkäästi koristellut decorat 

sekä ruskettuneet ja vahvasti 

meikatut gangurot.
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Teksti: FANNi laakso ja helmi 
koivumäki, porolahden peruskoulu 7lk.

MANGOJA

Osta omasi lehtipisteestä tai kirjakaupasta!

KITCHEN PRINCESS 1
Herkullinen uutuus, mukana reseptejä!

FALLEN MOON
Poikien välistä rakkautta, 
enkeleitä ja demoneita!

MAGIC KAITO 3

THE GENTLEMEN 
ALLIANCE CROSS 6

INUYASHA 4.10
Sarja päättyy, viimeinen osa 

nro 56 nyt myynnissä!

HELLSING 9
Odotettu jatko-osa

Ilmestyy

30.6.

Ilmestyy16.6.

Ilmestyy

26.5
.

IMADOKI 1
Uusi Shojo Yuu Wataselta! 

»

»

»

»

»

»

THE BEST SELECTION 1
Yuu Watasen novellikokoelma!

Ilmestyy
7.7.

Ilmestyy

23.6.

moneen makuun!

                       on kahdeksan 
kirjakauppaa. Rosebud on netti-

kauppa. Rosebud on Voima-lehden 
suurin osakas. Rosebud on mukana 

kustantamassa Into-sarjan pamfletteja, 
Novaja Gazetaa ja Le monde diplomati-

queta karttakirjoineen. Suomeksi, tietenkin.

Rosebud näkyy messuilla, kirjakinkereillä ja festareilla.

Vallankumoushenkinen pyrkimys oikeudenmukaisempaan maailman-
järjestykseen. Tämän taustaidean huomaat Rosebudin laajoissa ja  
hyvin pohdituissa valikoimissa. Missä vaan kirjoja  
kaivataan. 

Tervetuloa tutustumaan!

w w w . r o s e b u d . f i
 Ateneumin kirjakauppa
 Kiasma-kauppa
 Kaapelin kauppa, Kaapelitehdas
 Like-kirjakauppa, Iso Roba 20
 Kirjakauppa Rosebud, Mariankatu 21
 Kolmen sepän kauppa, Hansakuja, Kaivopiha
 Korjaamo Shop, Töölönkatu 51
 Kurvin kirja, Hämeentie 48

,,
Ihmisen elämää ei voi kuvata 
vain yhdellä sanalla.

,,

Charles Foster Kane

Helsingin kuvataidekoulun
syksyn 2010 uusien 

oppilaiden hakuaika alkaa 
huhtikuussa!

Taiteen perusopetusta 4-20 
-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Tutustu kouluun 
kevätnäyttelyssä 

Kanavaterminaalissa 6.-20.5.2010
ja lataa hakulomake osoitteesta 

www.kuvataide.fi 
Lisätietoja p. 09-7591964
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Hyvät 
roihislaiset,

keskitaso

7 8 3
7 1

6 4 9
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3 8 9
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Sivu 1

seppuku

5 6 1 2 9
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Sivu 1

helppo
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Sivu 1
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Oikein mukavaa ja kaunista 
Hanamia sekä tulevaa kesää 
toivottaa

Talvi oli erittäin rankka se-

kä runsasluminen ja se aiheutti 

myös täällä meillä taloyhtiöille 

erityisiä työ- ja kustannuspai-

neita. Tämä on näkynyt myös 

suosituilla www.roihuvuo-

ri.com nettisivuillamme käy-

dyissä erilaisissa teemaan liit-

tyvissä keskusteluissa. Nyt on 

aihetta toivoa kaunista kesää! 

Lumet sulivat melko nopeas-

ti lämpimien päivien ansiosta. 

Meillä on edessämme kevään 

odotettu hanami eli kirsikan-

kukkien katselujuhla, jonka 

järjestämme yhdessä eri yh-

teistoimintaorganisaatioiden 

kanssa Kirsikkapuistossa Po-

rolahden koulun ja vesitornin 

välisellä alueella. Kiitämme jo 

tässä vaiheessa niitä kumppa-

neitamme, jotka ovat olleet pa-

nostamassa kanssamme tilai-

suuden onnistumiseen!

Seuran johtokunta uudistui 

viime joulukuun kokouksessa 

melkoisesti ja johtokuntaan tu-

li lisää nuoria uusia ja innok-

kaita jäseniä. Tämä on näkynyt 

aktiivisuuden lisääntymisenä 

ja uusi johtokunta on kyennyt 

ja halunnut jatkaa sitä työtä, 

jonka jo edellinen johtokun-

ta aloitti, kehittämällä erilaisia 

toimintaideoita roihuvuorelai-

sia paremmin palveleviksi.

Tämä vuosi on myös seu-

ran kannalta erittäin merkit-

tävä. Seura täyttää 50 vuotta! 

Toiminta aloitettiin 13.11.1960 

ja yhtenä perustajana oli mm. 

silloinen pitkäaikainen seu-

rakunnan kirkkoherra Väinö 

Karhumäki. Roihuvuori-Seu-

ra on kymmenenneksi vanhin 

Helsingin kaupunginosayhdis-

tysten liitto HELKA ry:n 78:sta 

jäsenyhdistyksestä. Seura oli 

myös aloitteentekijä kun ai-

koinaan HELKAa oltiin suun-

nittelemassa ja oli myös yksi 

sen perustajajäsenistä. Johto-

kunta suunnittelee vielä, miten 

50-vuotista taivalta huomioi-

daan ja juhlitaan erilaisten ta-

pahtumien yhteydessä.

Merkittäväksi tapahtumak-

si ovat muodostuneet kuukau-

sittaiset asukasillat. Asukkaita 

on mukavasti kokoontunut yh-

teen keskustelemaan eri tee-

moista ja vaikuttamaan alu-

eemme asioihin. Erityisen 

suuri menestys oli kirjastoam-

me käsitellyt asukasilta, jos-

sa selkein sanoin tuomittiin 

kaupungin suunnittelema kir-

jaston lakkauttaminen. Täl-

lä tietoa kirjastomme säilyy 

ja voimme tyytyväisinä tode-

ta, että olemme yhdessä olleet 

vaikuttamassa asiaan. Myös 

Vuorenpeikontiellä sijaitse-

va Roihuvuoren ala-aste selvi-

si välittömästä lakkautusuhas-

ta kun opetuslautakunta päätti 

perustaa peruskorjaus- ja uu-

disrakennusvaihtoehtojen tut-

kimista varten poikkihallinnol-

lisen työryhmän.

Näistä ja monista muistakin 

ajankohtaisista asioista, joiden 

kanssa seuramme työskente-

lee, saatte myös ajankohtaisen 

kuvan jo mainitulta nettisivul-

tamme. Käykää tutustumassa!

Aloitin jutun kirjoittamalla 

”Hyvät roihislaiset”. Sen olisi 

voinut kirjoittaa myös ”Hyvät 

roihikalaiset”. Pieni slangi-

muisto sopinee tähän. Muu-

timme 1955 Hämeenlinnasta 

Roihuvuoreen Roihuvuorentie 

20 C-taloon. Pikkupoika me-

ni toki heti pihalle ja löysi ka-

verin. Lähdimme sitten juok-

sentelemaan lähimetsään ja 

samalla tutustumaan toisiim-

me. Kaverini sanoi minulle, et-

tä ”venaa tässä”. Minä juoksin 

edelleen perässä. Sain vihai-

sen palautteen ja äkkiä ym-

märsin mitä ”venaa” tarkoittaa. 

Siitä se stadilaisuus sitten al-

koi ja tietenkin Roihuvuoressa.

Roihuvuori-Seura ry
puheenjohtaja

Hellän haikea

kevät, kirsikankukat -

pian varisseet 

– Riitta Rossilahti

Katsoin sinua,
kun nostit kirsikkapuun
pudonneen oksan.
– Raija Vihavainen

Lapset näkevätpuun Tuhkimopuistossasen vuodenajat.– Jaana Lahti

Roihiksen kevät:
japanilainen fiilis,
Hanami-aika.
Vesitornin juurella
kukkivat kirsikkapuut.
–Pirkko Heiniö

Luoksesi kiidän

Pimeyden halki aamuun

uin, meri tyyni

Tuuli vain valvoo

yöuinnilta palaajaa

hiljaa rantaan käy

Lämmin henkäys

vaiti se odottaa yön

suussa, nukkujaa

– Riikka Szalai

Katsoin sinua,
kun nostit kirsikkapuunpudonneen oksan.
– Raija Vihavainen

Sudokut laati Otto-Ville Mikkelä. Ratkaisut www.roihuvuori.com.

Riippumatonta journalismia 

Venäjältä neljä kertaa vuodessa

w w w . n o v a j a g a z e t a . f i

Kosmopoliittista laatu 
journalismia 

neljä kertaa vuodessa
www.mondediplo.fi

Roihuvuoren kirkko 40-vuotta 

Roihuvuoren kirkon 
40-vuotisjuhlamessu

helluntaina 23.5.2010 klo 10

Juhlat jatkuvat seurakuntasalissa 
lounaalla ja täytekakkukahvilla.

 
Kirkossa ovat esillä kaikki lasten 

piirustuskilpailun työt. 
Kilpailun osallistujat ja voittajat palkitaan. 

Kilpailuohjeet löytyvät internet-sivulta.

www.helsinginseurakunnat.fi/roihuvuori

Poliittisen novellin kilpailu

Osallistu Vasemmistonuorten poliittisen novellin kilpailuun! 

Kilpailu on avoin kaikille kilpailuaikana 30 vuotta täyttäville sekä 
sitä nuoremmille. Kymmenen parasta novellia kootaan ja julkaistaan 
novellikokoelmana syksyllä 2010. Kilpailuaikaa on 31.8.2010 saakka. 
Ohjeet ja lisätietoa Vasemmistonuorten internetsivuilta.

Parhaan novellin kirjoittanut voittaa 800 €, toiseksi paras 500 € ja 
kkolmanneksi paras 300 €.  

www.vasemmistonuoret.fi

Nyt korvat tarkkana!
Voiman kellarissa syntyy

uudenlainen radio. Fifi Audio.

Ensi-ilta 4.5.2010 osoitteessa

fifi.voima.fi
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Roihuvuori-Seura ottaa kantaa www.roihuvuori.com verkkosivujen keskustelu-palstalla esiin nousseisiin kysymyksiin.

Toimittanut: Antti Möller

– Projektin tavoitteena on palauttaa puistoon 
vanhan kulttuurimaiseman avoimuutta. Nyt puis-
tossa tehty puuston poisto on ensimmäinen 
puiston kunnostustoimenpiteistä ja toki se on nä-
kyvin muutos lähiympäristössä. Puiston puusto 
saadaan monilajisemmaksi ja monimuotoisem-
maksi istuttamalla alueelle uusia jaloja lehtipuita.

Voitko tarkentaa suunnitelmia Mustapuron osalta?
– Mustapuron ajoittaisia tulvahaittoja pyritään 
korjaamaan purouoman laajennuksilla ja muo-
toilulla. Näin vesi saadaan viipymään, kiintoaines 
laskeutumaan ja ravinteet paremmin sitoutumaan 
kasvillisuuden avulla. Puro saa käytön ja maise-
man kannalta uutta merkitystä puistossa.

Millaisin perustein parkkipaikkojen laajuus ja  
tarve on arvioitu?
– Tulisuontien varrelle suunnitellut pysäköinti- 
alueet ovat uuden asemakaavan mukaisia. Pysä-
köintipaikkojen tarve ja määrä on arvioitu alueen 
liikennesuunnitelmassa.

Mitä muuta haluaisit sanoa roihuvuorelaisille?
– Puistorakentaminen on aina raskasta rakenta-
mista ja lähiympäristölle ajoittaista häiriötä tuot-
tavaa. Strömsinlahden puisto on hyvin haasteel-
linen rakentamishanke, jonka toteuttamiseen 
paneudutaan erityisen huolella. 

Viheraluesuunnitelmasta ja nimimerkki DL:n kom-
mentista selviää, että puistosta oli aikoinaan nä-
kymä Strömsinlahdelle ja tätä ollaan nyt palaut-

tamassa. Roihuvuori-Seuran johtokunta haluaa 
muistuttaa vuosikymmenien aikana esitetyistä 
toiveista, jotka ovat osaltaan olleet vaikuttamas-
sa nykyiseen suunnitelmaan. Töiden ollessa vielä 
kesken ei kokonaisvaltaista kuvaa ole mahdollis-
ta muodostaa. Johtokunnassa olemme sitä mieltä, 
että vanhan Roihuvuoren ilmeen palauttaminen 
on kannatettavaa toimintaa. Vastaavaa on toteu-

City Car Club

Vanha suunnitelma toteutettiin 
nykyisten ohjeiden vastaisesti

Roihuvuoren palveluista 

Strömsinlahden kunnostustyöt

Marko Ronkainen kysyi, löytyykö Roihuvuoresta muita City Car Club -autovuokraamon käyt-
täjiä. Kysehän on autovuokrapalvelusta, jonka avulla on mahdollista vuokrata autoja useista 
eri noutopisteistä asukkaiden kotien välittömästä läheisyydestä. Auton saa käyttöön känny-
kän tai internetin avulla ilman muita välikäsiä. Tämä joustava ja ekologisestikin järkevä palve-
lu sai viime vuonna Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon.

Herttoniemen metroparkista on auto haettavissa ja helmikuussa myös Puotilaan avat-
tiin noutopiste. Mikä olisikaan kätevämpää, kuin oman noutopisteen saaminen myös Roihu- 
vuoreen? Roihuvuoren keskustelupalstalla Ronkainen ehdottaa palvelusta kiinnostuneita lä-
hettämään City Car Clubille asiaa koskevan toiveen sähköpostitse. Roihuvuori-seura kannus-
taa kaikkia ajoittain autoa tarvitsevia samaan.

City Car Clubin edustaja vastasi seuran tiedusteluun Roihuvuoren omasta noutopaikasta:
"Roihuvuoressa on tällä hetkellä 14 asiakasta. Yleisesti ottaen jokaisella autopaikalla tulisi ol-
la 30–40 käyttäjää. Kaikki uudet käyttäjät nopeuttavat prosessia, jolla saamme autopaikan 
myös Roihuvuoreen."

Kaupunginhallitus hyväksyi tämän vuoden alussa 
Strömsinlahden puistosuunnitelman lisäksi myös luon-
non monimuotoisuuden toimintaohjelman. Jopa puis-
toissa tulee säilyttää siellä olemassa olevaa luonnon 
monimuotoisuutta. Tässä hankkeessa monitoimiko-
neella avohakattiin ja harvennettiin tervaleppälehtoa, 
sekä poistettiin monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaat haavat ja raidat. Alue on kaupungin määrittelemä 
arvokas lintualue, jossa on mm. uhanalaisen pikkutikan 

reviiri. Pikkutikka käyttää ravinnokseen lahoissa lehtipuissa pesiviä hyönteisiä ja hämähäkke-
jä. On surkeaa, että tältä alueelta edelleen poistettiin jopa kuolleita ja lahovikaisia puita, jois-
sa pikkutikka pesii ja joita lumo-ohjelman mukaan ei tule poistaa. Lumo-ohjelman vastaista 
on istuttaa alueelle vieraita puu- ja pensaslajeja.

1800-luvun peltomaiseman tavoittelu kaupungissa tuntuu kornilta, kun tuloksena avataan 
näkymä kerrostalojen ja Marjaniemen rivitalojen välille. Ei kai kerrostaloja ollut siinä maise-
massa? Niittylajiston palauttaminen vaatisi myös laidunnusta, mikä on vaikea toteuttaa kun 
uusiakin ulkoilureittejä saadaan mahdutettua pieniin puistoläntteihin. Puiston rakentamiseen 
käytetään 1,2 miljoonaa euroa. Jos nykyiset roihuvuorelaiset olisivat saaneet päättää tuon ra-
han käytöstä, tälle alueelle olisi Tuhkimon leikkipuiston rakennuksen korjaus ja ostarin ehos-
taminen tainneet olla tarpeellisempia hankkeita. 

Nimimerkki Rafla avasi keskustelun, jossa hän toivoi juomaravintoloiden lisäksi laadukkaita 
ruokapaikkoja lapsiperheille ja nuorille pareille. Keskustelu virisi nopeasti ja useat kommen-
toijat olivat sitä mieltä, että hyviä ruokaravintoloita todella löytyy Roihuvuorestakin. Erityises-
ti useat kehuivat talvella avannutta Pars House -ravintolaa, joka valitettavasti lopetti toimin-
tansa 30.4.

Vaikka Roihuvuoren palvelutarjonta on vuosien varrella huvennut, voimme yhä olla koh-
tuullisen tyytyväisiä kaupunginosamme tarjoamiin palveluihin. Löytyyhän meiltä edelleen 
muun muassa polkupyöräliike, kukkakauppa, kirjakauppa.

Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan. Seura toivottaa myös uudet yrittäjät terve-
tulleeksi alueelle ja toivoo, että ostoskeskuksen tyhjät kiinteistöt löytäisivät vuokralaiset. On 
kaikkien roihuvuorelaisten etu, jos alueella on monipuolisia lähipalveluita tarjolla, ja siksi nii-
tä kannattaakin käyttää.

Kuten moni Strömsinlahdella ulkoil-
lut roihuvuorelainen on huomannut, Strömsinlah-
denpuistoa ja ulkoilureittejä muokataan paraikaa. 
Jukka Peltonen avasi keskustelun ja toi esille kun-
nostussuunnitelman pääkohtia. Tässä muutamia 
poimintoja Roihuvuoren ja Herttoniemen viher-
aluesuunnitelmasta vuodelta 2006:

• vanhan kulttuurimaiseman palautus ja puis-
ton avoimuuden lisääminen

• niitty- ja ketoalueiden lajiston kehittäminen 
perhospuistoksi

• ranta- ja metsäkasvillisuuden hoito ja lajiston 
rikastuttaminen

• Marjaniemen uimarannan laajennus Ström-
sinlahdenpuistoon

Muutamat keskustelupalstan keskustelijat epäile-
vät avohakkuiden mielekkyyttä ja pitävät toimen-
piteitä liiallisina. Harvennustöiden jäljet koetaan 
ikäviksi ja luonnon pelätään kärsivän. Toisaalta 
muutamassa kommentissa pidetään uimarannan 
laajennusta tervetulleena uudistuksena ja toivo-
taan malttia odottaa töiden valmistumiseen asti.

Seuran johtokunta haastatteli Rakennusviras-
ton projektipäällikkö Raija Holopaista ja kysyi muu-
tamia kysymyksiä kunnostustöiden toteutuksesta.

Puiden harvennusten rajuus on yllättänyt monet 
roihuvuorelaiset. Samoin on ihmetelty, miksi  
vanhoja puita kaadetaan ja uusia istutetaan.  
Mistä syistä näihin toimenpiteisiin on ryhdytty?

tettu myös lukuisissa julkisivuremonteissa Roihu-
vuoren alueella. Kaikki tämä on Roihuvuoren ra-
kennustapaohjeiden (2004) edellyttämää, alueen 
arvot ja ominaisuudet huomioivaa kehitystä.

Seura tarkkailee Strömsinlahden töiden edisty-
mistä, ja mikäli toteutuksessa ilmenee epäkohtia, 
olemme valmiita ottamaan yhteyttä Rakennus- 
virastoon.

Matti Ikonen

Ilmakuva Strömsinpuistosta 50-luvulla.

Liity Roihuvuori-
Seuran jäseneksi
ja olet mukana tukemassa ja edistämässä 
Roihuvuoren kehitystä.

Liittyä voit osoitteessa www.roihuvuori.com 
tai kirjastolta löytyvällä liittymiskaavakkeella. 
Jäsenmaksu vuonna 2010 on 10 euroa. 

Avaa silmäsi: Maailman kuvalehti Kumppani 
uudistuu ja tuo kolmannen maailman asiat 
ulottuvillesi entistä kiinnostavammin.

Tilaus vain 28 euroa/vuosi.
www.maailmankuvalehti.fi

Kolmas maailma on täällä

lukutaitoisille

www.stadinasunnot.fi

F A K T O J A  S T A D I S T A  –  O S A  1

JOKA
KUUDES
HELSINKILÄINEN

ASUU
KAUPUNGIN
VUOKRA-ASUNNOSSA
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Karaoken synnystä on 

monta tarinaa. Erään laajal-

le levinneen kertomuksen mu-

kaan ruotsalainen Åke-nimi-

nen mies perusti 1970-luvulla 

baarin Thaimaaseen. Siellä 

hän järjesti ruotsalaisen kan-

sankodin parhaiden perintei-

den mukaisesti yhteislauluilto-

ja ja luikauttipa joku rempseitä 

soolojakin yhteislaulujen se-

kaan. Ruotsalaiset kanta-asia-

kasturistit tervehtivät sydä-

mellistä isäntäänsä jo ovelta 

huudahduksella ”Kära Åke!”, 

jolla nimellä mies ja hänen 

baarinsakin jo kohta seudulla 

tunnettiin. Näin käraåken lau-

luiltojen idea levisi turistien 

mukana ympäri maailmaa ja 

tavallisten ihmisten laulubaa-

reja ruvettiin kutsumaan kara-

okeiksi. Kaunis tarina ja voisi 

olla tosikin, ellei tuota versio-

ta olisi keksinyt ja levittänyt 

vaivihkaa Roihuvuoresta vast-

ikään pois muuttanut matka-

opas Else Lundqvist 1980-lu-

vulta lähtien. 

Tunnettu tosiasia sen si-

jaan on, että karaoke on syn-

tynyt vähitellen japanilaisten 

musiikkibaarien ja sukujuh-

lien lauluperinteen pohjalta. 

Näissä jokaisen oli yhteisölli-

sen solidaarisuuden nimissä 

laulettava vuorollaan, ja tois-

ta varjeltiin kasvojen menet-

tämiseltä taputtamalla jokai-

selle esitykselle riippumatta 

laulusuorituksen tasosta. Ka-

raokea laulamisesta tuli siinä 

vaiheessa, kun säestyksen vir-

kaa baareissa rupesivat hoita-

maan koneet, kelanauhuri ja 

sen kehittyneemmät seuraajat. 

Säestyskoneen ja laulumikro-

fonin yhdistelmästä käytettiin 

nimitystä karappo okesutura eli 

”tyhjä orkesteri”, lyhennettynä 

karaoke. 

Karaoke saapui Roi-

huvuoreen 1994 nykyi-

sen Hard Rock Housen pai-

kalla sijainneeseen Wanha  

Katti -ravintolaan. Pitkän lin-

jan roihuvuorelainen ka-

raokehahmo Tapsa törmäsi 

karaokeen ennen tätä työmat-

kallaan Japanissa vuonna 1981. 

Hyvän illallisen päätteeksi ja-

panilaiset isännät siirsivät ko-

ko seurueen erilliseen loosiin, 

jossa oli karaokesoitin ja suuri 

seinällinen C-kasetteja. Pääl-

liköillä alaisista puhumatta-

kaan ei ollut mahdollisuutta 

luistaa lauluvuorosta, ja suo-

mipoikakin löysi onneksi joi-

takin englanninkielisiä hittejä 

laulettavakseen. Jonkun toisen 

laulamaa laulua ei ollut yhden 

illan aikana soveliasta toistaa, 

mikä teetti töitä, kun isännät 

istuttivat viiteen asti aamulla. 

Ilman osallistumista yhteiseen 

projektiin olisi silti tuntenut it-

sensä porukan pettäjäksi. 

Japanilaisessa työelämäs-

sä karaokeharrastus on myön-

teinen meriitti työnhakijalle. 

Töiden jälkeinen karaoke luo 

Karaoke 
– ei mitään idolsia

yhteisyyttä johdon ja työnteki-

jöiden välille. Karaokessa pi-

detään hauskaa yhdessä, ja 

jokainen on taitoineen samal-

la viivalla titteliin katsomatta, 

mutta rajansa kaikella: työnte-

kijän ei kannata päräyttää il-

moille pomon vakiokappaleek-

si tiedettyä sävelmää. 

Tavallisessa suomalaisessa 

baarikaraokessa ei sentään ole 

jokaisen pakko laulaa, mutta 

karaoke on tuonut oman luo-

van panoksensa suomalaisten 

baari-ilmaisuun. Missä muus-

sa tilanteessa jokaisen olisi 

sallittua ja suorastaan toivotta-

vaa laulaa sydämestään omal-

la äänellään? Ja vaikka aina 

eivät rytmi ja sävel osuisi yh-

teen taustakoneen ehdotuksen 

kanssa, annetaan jokaisella 

kannustusta vähintään yrityk-

sestä. Karaoke on tasavertaista 

ilmaisun vapautta ja ihmisten 

välistä suvaitsevuutta edistävä 

viihteen laji.

teksti:  

vesa soikkeli 

kuvat: merja haakana

"Näin käraåken lauluiltojen idea levisi turistien mukana ympäri maailmaa"

Kysyimme 

Roihuvuoressa 

työskenteleviltä tai 

yritystä pyörittäviltä, 

monille tutuilta 

henkilöiltä, millainen 

alue Roihuvuori on 

tehdä hommia?  

Näin he vastasivat:

– Roihikassa on hyvä kotiseutuhenki ja ihmiset tulee 
mielellään tällaiseen olohuonemaiseen miljööseen. 
Helppo täällä on asiakkaiden kanssa tulla juttuun. 
Nyt kun aukioloajat ovat muuttuneet, porukka 
on ruvennut käymään ahkerammin. Asukkaat ja 
Roihuvuori-Seura onnistuivat itse pelastamaan 
kirjaston. Adressiin tuli pilvin pimein nimiä. 

– Todella hyvin olen täällä viihtynyt ja asiakkaat 
ovat mukavia. Sen voi jo päätellä jo siitä, että 
kampaamoni on ollut Roihuvuoressa vuodesta 
-86. Reilu vuosi muutin uusiin entistä parempiin 
tiloihin tähän Alepan taloon ostarille. Nyt 
kaivattaisiin enää naapuriin muita yrittäjiä. 

– Rupattelen päivät pitkät töissä mukavien 
ihmisten kanssa ja juttua syntyy myös toisilleen 
tuntemattomien asiakkaiden kesken. Eihän tässä 
millään eläkkeelle voi lähteä, vaikka iän puolesta 
pääsisikin. Tällä alalla olen ollut vuodesta -63 ja 
viimeiset 25 vuotta pitänyt liikettä Roihuvuoressa. 
Tämä on vähän kuin pieni kylä. 

– Monen asiakkaan kanssa tunnemme toisemme 
jo useamman vuoden ajalta. Seitsemän vuotta olen 
täällä pizzaa paistanut ja sen olen huomannut, 
että Roihuvuori on kuin pieni kylä. Ihmiset tulevat 
tänne myös Tammisalosta. Elintarvikekioskin puoli 
vetää asiakkaita etenkin lottopäivinä.

– Porolahden koulussa on todella kiva tehdä töitä kun 
lapset ja kollegat ovat niin kivoja. Vararehtorina teen 
koulutuntien ohella kaikenlaista arjen sujuvuutta 
edistäviä asioita: tilaan vaikkapa koulutarvikkeita ja 
hoidan poissaoleville opettajille sijaiset. Tärkeintä 
täällä on, että lapsilla on turvallinen olo ja koulu-
työssä on sopivassa suhteessa huumoria ja rajoja. 

– Olen vähän sellainen 
elämäntapasuntio: työ 
on kutsumus, eikä aina 
tule laskettua työtunteja. 
Reilun parinkymmenen 
vuoden ajan olen kuullut 
monen roihuvuorelaisen 
ilot ja surut. Suntiolle 
ihmiset avautuvat helposti; 
koulutusta tärkeämpää 
on hyvä supliikki sekä 
kädentaidot. 

Roihuvuoren 

kirjakauppa 

Pirkko 

Puustinen

Pekka 

Keränen 

Roihuvuoren 

kirkon 

suntio

Kirjasto-

virkailija  

Jukka  

Ryynänen 

Porolahden 

koulun vara-

rehtori Marju 

Töyri

Töissä
Roihuvuoressa

Erkan 

Tandriverdi 

Pizzeria 

Aromi

Päivi Vartio 

kampaaja 

Salon Verde

Teksti ja kuvat: 
Merja Haakana 

Tapsa laulaa.

Karaoke-emäntä Marjo.

Karaoketanssi.



Roihuvuoren 
kylälehti

www.roihuvuori.com
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Kädet ylös
– nyt tanssitaan!

Teksti: Maria Mikkonen

Käsien heiluntaa ja pirteää 

eurobeat-musiikkia. Näistä 

kahdesta syntyy parapara, josta 

hanami-juhlan kävijät ovat saa-

neet nauttia jo kaksi vuotta – eikä 

tämäkään vuosi tee poikkeus- 

ta. FinnPARAnoids-ryhmän 

iloiset tanssijat ovat mukana 

Hanamissa, esittelevät japani-

laista klubitanssia esiintyen ja 

myös opettavat sitä kaikille ha-

lukkaille. Paikalla on eri-ikäisiä 

ja -tasoisia helsinkiläisiä har-

rastajia pitämässä piknikkiä ja 

viihdyttämässä paikallaolijoita 

vapaalla tanssimisellaan. Kaik-

ki taidoista riippumatta ovat 

tervetulleita mukaan!

Parapara-tanssi syntyi 80- 

luvun lopulla Japanissa yöklu-

bien edessä ja kehittyi nuor-

ten alakulttuuri-ilmiönä pik-

kuhiljaa päätyen muutaman 

suuremman suosion kauden 

jälkeen pienemmän piirin in-

tohimoksi. Parapara-tanssi-

tyyliin kuuluu kaksi alalajia: 

techpara ja trapara, jotka ovat 

houkutelleet erilaisen musiik-

kinsa takia myös uusia har-

rastajia paraparan pariin. Ny-

kyään harrastajia on Japanin 

ulkopuolella ympäri maailmaa 

ja epäviralliset maailmanmes-

taruuskisat järjestettiin 2008, 

jolloin FinnPARAnoids sijoit-

tui ensimmäiseksi.

Parapara on levinnyt pikku-

hiljaa Suomessa erilaisissa Ja-

paniin liittyvissä tapahtumissa. 

Paraparaajia on Suomessa kar-

keasti arvioituna 150–200, jois-

ta suurin osa harrastaa lajia it-

sekseen internetistä löytyvien  

videoiden avulla. Tanssimi-

sen aloittamiskynnys on ma-

tala: aiempaa tanssikokemusta 

ei tarvita, helppoja koreografi-

oita löytyy helposti ja jonkin-

asteisella rytmitajulla pääsee 

jo pitkälle. Parapara kehittää 

erityisesti ylävartalon koordi-

naatiota eikä sen aloittamiseen 

ole olemassa mitään ikärajaa. 

Suurin tarkoitus tanssissa on 

kuitenkin pitää hauskaa, tu-

tustua uusiin ihmisiin ja naut-

tia olostaan.

Lisää paraparasta netissä: parapara.fi

w w w.puukeskus.f i

Puukeskus Herttoniemi 
Sorvaajankatu 6 • puh. 020 55 66134

Palvelemme:
ma–pe klo  7–18 • la klo 9–15

Tarjoukset voimassa 24.6.2010 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Valtakunnallisiin yritysnumeroihin soitettujen puheluiden hinnat: Matkapuhelimesta 0,821 € + 0,149 € / puhelu • Lankaliittymästä 0,821 € + 0,02 € / puhelu

HERTTONIEMEN PUUKESKUKSESTA 
KOTIIN JA MÖKILLE

Miksi ajaa kauemmaksi kun puutavaran ja rautakauppatuotteet saa lähempääkin.

PIHA 
Runsaasti puutuotteita piharakentamiseen: 
Piharakennuksia, aitaelementtejä, kukka-

laatikoita, puutavaraa eri puulajeissa, 
Profi  Deck -puukomposiittia, piharitilöitä...

TARJOUKSIA:

Pidämme jatkuvasti sisäverhouslaudoista ja lattialaudoista 
myös edullisempia talouslaatuja, kannattaa tutkailla...

HELPPO HOMMA 
-TARJOUS

Puukeskus on myös RAUTAKAUPPA

Runsas valikoima veneenrakentajan 
tuotteita mm. 

SAUNAAN 
ehkä muutakin kuin tavallista

TARJOUKSIA mm.

SAUNAPANEELI LEPPÄ
Ihastusta herättänyt 
Viivapaneeli 15 x 68 mm 180

jm

Erikoinen 
Koriste STP 15 x 90 mm 190

jm

STP 15 x 90 mm, pituudet 2400 ja 3000 215
jm

STP 15 x 120 mm 325
jm

LAUDE LEPPÄ

SHP 28 x 120 mm 450
jm

...lisäksi: valmiita laudetasoja (haapa ja leppä), jakkaroita. 
Saunapuutavaroita myös kuusi, tuija, abachi, 

lämpökäsitelty mänty ja haapa.

MÄNTYLATTIALAUTA

Talouslaatu 28 x 120 mm 119
jm

SISÄVERHOUSLAUTA

Talouslaatu kuusi/mänty valkovahattu 
14 x 120 mm 093

jm

GRILLIKATOSGRILLIKATOSGRILLIKATOS
Toimitus sisältää myös teräsosat Toimitus sisältää myös teräsosat Toimitus sisältää myös teräsosat 
kattopalkkien kannatusta varten. kattopalkkien kannatusta varten. kattopalkkien kannatusta varten. 
2970 x 2970 mm / 8,8 m2970 x 2970 mm / 8,8 m2970 x 2970 mm / 8,8 m2

1690,-1690,-kpl

Huom. 45 mm 

vahvuista hirttä!

PYÖREÄ PÖYTÄ
Haderup 
Rondo 196,-kpl

PAINEKYLLÄSTETTY 
TERASSILAUTA
SHP 28 x 95 mm, täys-
särmäinen. Vihreä. 129

jm

SHP 28 x 95 mm, täys-
särmäinen. Ruskea. 145

jm

Yli 300 m 

ostajalle rasia 

(400 kpl. 4,2x55 mm) 

terassiruuveja 

kaupan päälle!

LUNADECK-TERASSILAUTA
Lämpökäsitelty mänty 
SHP 26 x 92 mm. Kiinnitysuralla. 245

jm

VINORIMA

Lämpökäsitelty mänty 42 x 42/28 mm. 250
jm

Muista myös 

Fischer kiinnikkeet!

AITAELEMENTTI
Softline Silja
1800 x 1500 mm 109,-kpl

Softline Kaarina
900 x 1500 mm 79,-kpl

LEHTIKUUSI
SHP 28 x 95 mm 245

jm

28 x 120 mm, uritettu 335
jm

28 x 145 mm, uritettu 395
jm

Tammiston PuuTammiston Puu KESTOPUISET KESTOPUISET KESTOPUISET

KukkalaatikotKukkalaatikot vihreä ja ruskea vihreä ja ruskeaKukkalaatikot vihreä ja ruskeaKukkalaatikotKukkalaatikot vihreä ja ruskeaKukkalaatikot alkaen 47,-47,-kpl

Piharitilät 21 mm vihreä ja ruskea 
600 ja 800 mm alkaen 780

kpl

• lämpösaarnilaudat - ja listat
• teak-laudat - Loppuvarasto!

• mahonki- ja teak-vanerit
• veneenkansilaminaatit
• ruostumattomat ruuvit

• ketjut ja köydet 

ULKO-OVI ASENNETTUNA
PK 10 9–10 x 21 
M valkoinen. 635,-635,-kpl

PK 20 9–10 x 21 
M valkoinen. 655,-655,-655,-kpl

HELPPO HOMMA 

PK 10

PK 20

PUUTAITEOVI JORO
MTO120 
Valkoinen
970 x 2025 mm 
Kotimainen!

199,-kpl

ERIKOISTARJOUS

PINTAKÄSITTELYYN
Pika-Teho A ja C, 9 L 6850

ast

Vinha A ja C,  9 L 6950
ast

Valtti Color 9 LValtti Color 9 LValtti Color 5950
ast

Valtti Puuöljy 0,9 L, 
väritön 790

ast

TYÖVÄLINEET
Työpukki AT660 
3-askelma alumiini 2990

kpl

Käsisaha FIX500 490
kplkpl

Akkuporakone+lamppu+radio 
Combo Kit KC10DHL 149,-149,-kpl

Loppuerä!

Huom. 45 mm 

Tilaa nyt myynti@intokustannus.fi 
tai käy kirjakaupassa.  
www.intokustannus.fi

Frédéric Lordon
RAHAMYLLYT KURIIN
Toimiva ohjelma finanssi
kriiseistä eroon pääsemiseksi.

Diana Denham &  
C.A.S.A.  Collective (toim.) 

TAVALLISTEN 
IHMISTEN KAPINA

Suoraa toimintaa 
Meksikossa. Kapinaan 
osallistuneet ihmiset 

kertovat oman tarinansa.

Salla Korpela (toim.)
YLTÄKYLLÄISTEN  
PIDOT
Mitä tarkoittaa hyvinvointi 
vuonna 2030? Henki vai rahat?

t o i m i n n a n  a i k a  o n  n y t .

INTO-
PAMFLETIT

13€ 
(ovh 15 €)

Suomi-Japani ystävyysseurat 
esittäytyvät 

Ikebana International Helsinki Chapter ry 

Friendship through flowers – Ystävyyttä kukkien välityksellä. Teemme 

ikebanataidetta tunnetuksi Suomessa. Seura järjestää vuosittain näyttelyn ja 

on mukana mm. seuraavissa tapahtumissa: Taiteiden Yö, Japani-päivä  

ja Hanami. 

Jäsenmäärä: noin.50.

Ki-Ken-Tai-Icchi ry. 

Seuran toimintaperiaatteena on tarjota kaiken ikäisille ja tasoisille 

mahdollisuus harrastaa japanilaista miekkailua pääkaupunkiseudulla. Lajeina 

kendo, iaido, jodo ja naginata. Seura järjestää peruskursseja junioreiden 

peruskursseja, leirejä ja kilpailuja. 

Jäsenmäärä: 220.

Suomen Chado Urasenke Tankotai
yhdistys ry  

Seuran toimintatavoitteena Chadôn (japanilaisen Teen Tien) tuntemuksen ja 

harjoittamisen edistäminen Suomessa Urasenke-teekoulukunnan perinteen 

mukaisesti. Vuosittain järjestetään teetilaisuuksia vuodenaikojen teemoilla, 

mm. hatsugama, tanabata, jouluchakai, joyagama  

Jäsenmäärä: noin 100.

FinnPARAnoids 

FinnPARAnoids on parapara-tanssiryhmä, joka esittää parapara-tanssia 

erilaisissa Japani-aiheisissa tapahtumissa ja opettaa paraparaa. FinnPARAnoids 

haluaa saada uusia ihmisiä innostumaan paraparasta. FinnPARAnoidsiin 

kuuluu kaksi rekisteröityä yhdistystä, Parapara Helsinki ja Parapara Turku.

• www.kendohelsinki.org

• www.urasenke.fi

• parapara.fi

• www.ikebanayhdistys.net



H E R T TA
Hiihtäjäntie 2, 00810 Helsinki

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18 ja su 12-18

Raikasta satoa joka päivä. Laajoista valikoimistamme 
löydät niin tutut kuin eksoottisemmatkin hedelmät ja vihannekset. 

Suomen juustoseura suosittelee.
Valikoimissa yli 600 erilaista juustoa joka päivä.  

Tervetuloa tutustumaan!

Monipuoliset valikoimat laadukasta lihaa. 
Valitse marinoimattomat tai valmiiksi marinoidut pihvit, fi leet tai vartaat.

Palvelevalta kalatiskiltämme aina tuoreet kalaherkut 
ja Ruokamestarin vinkit kaupan päälle.

Tee arjesta helpompaa ja ihastu 

K-supermarket Hertan entistä suurempaan 

palveluvalikoimaan. Herkkutoriltamme saat 

tuoreimmat meren antimet sekä parhaat 

pihvilihat ja paistit. Lisämakua löydät monien 

varianttien juustotiskiltä. 

Raikkaat salaatit, kätevät kotiruoat ja 

maistuvat pikkulämpimät puolestaan odottavat 

sinua kiireisimpänä hetkenä – nouda mukaasi 

ja nauti! 

Haasta Ruokamestarimme ja hae maistuvimmat 

ratkaisut niin arkeen kuin juhlaan!

Itä-Helsingin paras ruokakauppa 


