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Kuuluisat tiedemiehet ovat pohtineet 
ajan olemusta paljonkin. He ovat 

pohdinnoissaan päätyneet samaan kuin 
allekirjoittanut: ratkaisemattomaan. 
Toisin on anoppini laita. Hän on ratkaissut 
ajan määrittämisen nimittäin omalla pom-
minvarmalla tavallaan. Kun mietitään, 
että paljonko siitä ja siitä tapahtumasta 
nyt olikaan aikaa, on anopillani vastaus 
valmiina: pari vuotta. Kun sitten oikein 
lasketaan ja todetaan, että vuosia onkin 
vierähtänyt jo kymmenen, niin anoppini 
toteaa olkiaan kohauttaen että: -no enkös 
minä sitä sanonutkin. 
Einstein olisi varmasti pyörtynyt tämän 
suhteellisuusteorian äärellä.
 Mutta silti - totta toinen puoli. 
Vasta ”pari vuotta” sittenhän vietimme 
Ruskeasuo-Seuran 50-vuotisjuhlia. Oli 
laulua, soittoa, tanssia ja taikatemppuja, 
hyvästä ruoasta, juomasta ja seurasta 

puhumattakaan. Järjestettiin valokuva-
näyttely kaupungin Rakennusviraston 
näyttelyhuoneessa Kasarmitorin varrella. 
ja julkaistiin Ruskeasuon historiikkikin 
-parahiksi juhlan alla.
 Nyt ovat juhlavalmistelut taas 
täydessä käynnissä, juhlapaikkakin 
on valittu. Juhlimme kaikki yhdessä 
kotoisesti oman kaupunginosamme 
kattokerroksessa, Ortonin yläkerroksen 
henkilökuntaravintolassa. Päiväksi on 
valittu 27. 9. Kyseistä päivää ei suinkaan 
valinnut Seuramme nykyinen johtokunta, 
vaan päivä valittiin jo kuusikymmentä 
vuotta sitten. Ajatus kotiseutuyhdistyksen 
perustamisesta oli virinnyt Kiskontie 8:n 
hallituksen kokouksessa ja syyskuun 
27. päivänä vuonna 1953 allekirjoitettiin 
tuon ajatuksen seurauksena Ruskeasuo-
Seuran perustamisasiakirja. 
 Ketkä olivat elinvoimaiseksi 
osoittautuneen hankkeen puuhamiehet 
ja miksi Seura perustettiin?
Tästä kaikesta toisaalla lehdessä.
 

Kädessäsi oleva lehti on painettu 
kauttaaltaan värillisenä juhlavuoden 

kunniaksi ja sisältö painottuu muiste-
luihin. Tähän on syynä kuitenkin vain 
osittain Ruskeasuo-Seuran kunniakkaat 
pyöreät vuodet. Ruskeasuon seurakunta-
koti nimittäin sulkee ovensa seurakunnan 
myytyä tilat. 
Näihin tiloihin punoutuu melkoinen annos 
ruskeasuolaisuutta - kuten julkaistuista 
muisteluksista huomaatte.q

Jyrki Erra 

Toimitukselta
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Puheenjohtajan palsta

Onneksi talvi on takana ja kesä tulos-
sa. Talvi oli kylmä ja runsasluminen 

mikä ei todellakaan ollut kovin mukavaa 
yli 100 vuotta vanhassa talossa asuvalle 
ikuisesti palelevalle mummolle. Normaa-
listi pidän lumitöistä noin kohtuullisessa 
määrin, mutta tänä talvena en niitäkään 
päässyt tekemään sairastelun vuoksi. 
Onneksi löytyy vielä naapuriapua. Ihana 
naapurimme Vainion Pauli tuli ja vetäisi 
lingolla niin pihan kun kadun. Tämän 
vuoksi varmaan tervehtymisenikin lähti 
uuteen vauhtiin.
 Vuosikokouksessamme minut 
valittiin 60-vuotis juhliemme kunniaksi 
vielä puheenjohtajaksi. Kiitos siitä teille.

 Tänä vuonna meillä onkin run-
saasti erilaista ohjelmaa:
15.6.Viron retki (täynnä). 
Syyskuun 27. juhlimme Ruskeasuo-
Seuramme 60 vuotista taivalta. Il-
lalliskorttien myynnistä ilmoitetaan 
myöhemmin. Seuratkaa ilmoitustaulua. 
Ruskeasuota 30-luvulla esittävä 
pienoismalli on nähtävillä ORTONin 
hissiaulassa 1.9. alkaen. Kannattaa 
käydä vilkaisemassa. Voidaan sopia, että 
olen joskus paikalla esittelemässä, sillä 
tunnen paikat koska olen jo 40-luvulta 
lähtien asunut täällä. 
 Lähdemme myös Keravalla 
katsomaan Luxemburgin kreiviä (Jyrki 
Anttila) 13.10. lauantaina päivänäytök-
seen. 
 Nukketeatteri on perinteiseen 
tapaan 23.11. Steiner koululla. Mahdol-
lisesti lähdemme käymään myös joko 
Lohjan tai Porvoon joulutorille.
 Jos olette kiinnostuneita tu-
levasta ohjelmasta, ottakaa yhteyttä 
minuun tai muihin johtokuntamme 
jäseniin.q

Hyvää ja lämmintä kesää odotellen,

Tuula

Kehitä Ruskeasuota, 
liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan!

Osallistu tapahtumiin!
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C
Ruskeasuo-seura tarjoaa jälleen perinteisen 

NUKKETEATTERIN 
jouluisessa lasten tapahtumassa Steiner-koululla 

23.11. 2013

LAITA PÄIVÄMÄÄRÄ MUISTIIN JO NYT!
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Hyvät Ruskeasuolaiset,

Ruskeasuon postin kohtalo on 
ikävä. Asia korostuu niiden ihmis-

ten elämässä jotka käyttävät postin 
palveluja – ja meitähän on. Toimitus 
varoitteli kaupunginosan asukkaita jo 
syksyn lehdessä varautumaan postin 
jouluruuhkiin ja joko varaamaan aikaa 
postissa käyntiin tai hoitamaan kortti- ja 
merkkiostot hyvissä ajoin etukäteen. Silti 
moni joutui todistamaan yli puolensadan 
edellään olevan asiakkaan jonotusta, 
ruuhkassa ja seisaallaan. Edes tuoleja 
kun ei ollut varattu asiakkaille. On terveel-
listä koettaa eläytyä sellaisen jonottajan 
asemaan, jonka voimia korkea ikä tai 
sairaus heikentää. Omaan autoonkaan 
ei voimennä hengähtämään jonotuksen 
välillä, sillä postimme ympäristössä - ai-
emmasta poiketen – ei käytännössä ole 
pysäköintipaikkoja. 
 Toimitus käytti postimme lopet-
tamispäätöksen yhteydessä taannoisissa 
kirjoituksissaan ilmaisua kansalaisen 
kyykyttäminen. Tuon slangi-ilmaisun luo-
ma mielikuva sisältää kieliasusta juontu-
van puolihumoristisen sävyn. Oikea sana 
on nöyryyttäminen. Sillä nöyryyttämises-
tä on kyse kun lakisääteisen palvelun 
käytöstä tehdään sietämättömän aikaa 
vievää ja hankalaa.

Postin palvelut ovat alkaneet herättää 
kysymyksiä muutenkin. Paitsi että 

ne ovat aiemmin kuvatulla tavalla etään-
tyneet käyttäjistä, myös postin kulun 
kesto alkaa olla ennätyksellistä.
 Ruskeasuo-Seura sai kuluvana 
keväänä, siis maaliskuussa 2013 nipun 
kirjeitä: kutsuja näyttelyavajaisiin ja 
erilaisiin tapahtumiin jne. Vanhin perille 
toimitetuista kirjeistä oli aloittanut mat-
kansa postileimasta päätellen vuoden 
2010 marraskuussa. Se oli siitä lähtien 
lojunut Seuran virallisesti lakkautetussa 
postilokerossa jonne Itellan virkailija oli 
sen tuolloin sujauttanut. Sitä seuraavat 
kirjeet oli leimattu vuoden 2011 maa-
liskuussa. Ja niin poispäin. Näyttelyt ja 
tapahtumat oli tietysti pidetty ajallaan - jo 
vuosia sitten. Kiitämme kuitenkin Postia 
eli Itellaa lähetystemme tunnollisesta 
säilyttämisestä ja perille toimittamisesta.
 Puheenjohtajamme Tuula Van-
onen puolestaan esittää postille toiveen 
joulupostin käsittelyn tehostamisesta ja 
että luvatuissa aikatauluissa pysyttäisiin. 
Jouluaattoilta oli hänen kertomansa mu-
kaan kovin ankea kun luvatut lahjat loju-
vat jossakin postinkäsittelytilassa eivätkä 
kuusen alla saajiaan ilahduttamassa.
 Te, joille tulee kirjattua postia, 
vaikkapa useita lähetyksiä kuukaudes-
sa, olkaapa tarkkoina kun saatte postin 
ilmoituksen lähetyksen noutamisesta. 
Toimitus on kaksi kertaa pelkästään 
oman tarkkaavaisuutensa ansiosta 
huomannut, että yhdelle ilmoitukselle oli 
merkitty kahden saapuneen lähetyksen 

Varapalsta ?
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tunnuskoodi. Kummassakin tapauksessa 
lähetyksiä noudettaessa virkailija tarjosi 
vain toista lähetystä – eikä ollut siis 
huomannut toisen merkityn lähetyksen 
koodia lainkaan. Kun sitten huomasin 
erheen, kysyi ensimmäinen virkailija: 
Haluuttekste sen toisenkin lähetyksen 
nyt samalla? 
Toisella kerralla virkailija, kun näytin 
hänelle, että oli todellakin kyse kahdesta 
lähetyksestä, sanoi: No siitä ne johtuvat 
ne lukuisat ilmoitukset lähetyksistä jotka 
ovat joutuneet kadoksiin! Emme mekään 
ole olleet tästä menettelytavasta tietoisia.

v

Ruskeasuolle rakennetaan enemmän 
kuin pitkään aikaan. Massiivisinta 

rakentaminen on Mannerheimintien 
– Hakamäentien tuntumassa, jonne 
kohoaa kokonainen toimistojättiläisten 
rivi, Kaupunkisuunnitteluviraston vision 
mukaisesti eräänlainen portti Helsinkiin. 
Lähinnä risteystä asialla ovat suuret 
rakennusyhtiöt kuten Skanska Mans-
kun Rasti-nimisellä hankkeellaan sekä 
NCC Skanskan viereen valmistuneella 
NCC Aitio Business Park-nimisellä 
toimistorakennuksella. (Kuva vas. ylh., 
Aitio Business Park -rakennus etualalla).
Skanskan noppamainen rakennusmassa 
on kahden ensimmäisen vaiheen osalta 
jo käytössä – kaksi viimeistä vaihetta 
puuttuu vielä. 

v
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Seurakuntayhtymän rakennushanke 
Paraistentien – Tenholantien – Kis-

kontien rajaamalla tontilla on osoittautu-
massa monivaiheiseksi. Hankkeen ny-
kytilanteesta on lehdessä erillinen juttu.

v

HOASin rakennuttamat kaksi noppa-
maista taloa Paraistentien loppu-

päässä osoitteessa Paraistentie 18-20 
valmistuvat ensi kesänä. (Viereisen sivun 
alakuva). Työt tontilla aloitettiin viime 
syksynä. Hanke on jäänyt monelta huo-
maamatta, sillä rakennukset sijaitsevat 
korttelin keskellä, jo olemassa olevan 
opiskelijoiden kerrostalon tontilla. 
 Rakennukset on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula. 
Arkkitehti Juhani Maunula kertoo, että 
molempiin rakennuksiin tulee pieniä yk-
siöitä ja kaksioita joissa on parvikerros. 
Ruskeasuon ohella tutkittiin rakennuksille 
muitakin vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, 
mutta väljähkö tontti ratkaisi asian Rus-
keasuon eduksi.

v

Tätä kirjoittaessani on huhtikuu jo 
hyvällä alulla, mutta lunta satelee 

vanhan lumen surmaksi. Siksipä omasta 
puolestani toivotan kaikille ruskeasuolai-

sille kaunista ja oikein lämmintä kesää! q 

Jyrki Erra

Kevät saapui
Varmana kevääntulon merkkkinä 

Ruskeasuolla voi pitää vanhojen 
amerikanrautojen ilmaantumista katu-
kuvaan heti kun aurinko alkaa paistaa ja 
hanget sulaa.
Toimitus bongasi oheisen tankkaus-
matkalla olleen Cadillacin (vm.-60) 7.4. 
Teboililla.q

Jyrki Erra

q
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Seurakuntayhtymän 
Paraistentien 
asuntolahanke 
vastatuulessa

Seurakuntayhtymän rakenteilla ole-

vaan kiinteistöön Paraistentielle 

ei näillä näkymin sijoiteta pitkä-

aikaisasunnottomien yksikköä ai-

nakaan toistaiseksi. Paraistentien 

rakennushankkeeen sisältö on tältä 

osin muuttunut ja hanke on poistettu 

Helsingin asunnottomuuden vähentä-

misohjelmasta oikeuskiistan vuoksi. 

Talo on jo rakenteilla. Asunnoilla ei 
todennäköisesti kuitenkaan tule 

olemaan samaa kohderyhmää kuin mikä 
alun perin oli tavoitteena, kertoo kiin-
teistökehityspäällikkö Petteri Leinonen 
Helsingin seurakuntayhtymästä.

 Oikeuskiista alkoi vuonna 2011, 
kun yksityinen palveluntuottaja riitautti 
kaupungin hankintapäätöksen valinta-
päätökseen tyytymättömänä ja valitti 
kaupungin päätöksestä.
 Keväällä 2012 markkinaoikeus 
kielsi Helsingin kaupunkia tekemästä pit-
käaikaisasunnottomien asumispalvelujen 
hankintasopimusta minkään kyseisessä 
päätöksessä mainitun palveluntuottajan 
kanssa.
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 Kaupunki valitti tuolloin mark-
kinaoikeuden päätöksestä, ja nyt kiista 
on korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
Tästä johtuen Seurakuntayhtymä ei ole 
voinut suunnitella asumispalveluyksikön 
sijoittamista Paraistentien rakennukseen 
sillä ei ole mitään varmuutta, että kaupun-
ki saa ostaa Seurakuntayhtymältä asu-
mispalveluja. Petteri Leinosen mukaan 
on todella valitettavaa, että tämäntyyp-
pisen valituksen vuoksi itse asia - pitkä-
aikaisasunnottomuus - odottaa tältä osin 
yhä ratkaisuaan.
 Kun rakennuskohteen toi-
mintamalli on kaavaillun käytön osalta 
toistaiseksi auki, ei valtio maksa aran 
investointiavusta eikä korkotukea voida 
myöntää lainoihin. Siksi seurakuntayhty-
mä rakentaa Paraistentien uudisraken-
nuksen nyt omalla rahoituksellaan.
Leinonen huomauttaa, että oikeus ei ole 
tehnyt vielä päätöstään, joten tilanne voi 
siksi vielä muuttua.

- Kohteen rakennustyöt ovat kuitenkin 
käynnistyneet Paraistentiellä jo viime 
syksynä purkutöiden osalta ja varsi-
naisten rakennustöiden osalta tämän 
vuoden helmikuussa. Talo valmistuu 
ensi vuonna.
- Rakennuslupa oli haettu ja myönnetty, 
emme jääneet odottamaan oikeuden 
ratkaisua, Leinonen toteaa. Toteutuva ra-
kennushanke ei mene hukkaan missään 
tapauksessa, mutta se ei kohdistu tässä 
tilanteessa eniten apua tarvitseville, eli 
pitkäaikaisasunnottomille, sillä tällä het-
kellä kaupunki ja seurakuntayhtymä eivät 

todellakaan pysty tekemään ostopal-
velusopimusta asumispalveluista, eikä 
kaupunki siten voi ohjata asunnottomia 
Ruskeasuon kohteeseen. Näillä näkymin  
kohteeseen valmistuu tavallisia vuokra-
asuntoja ja seurakuntasali.

KHO:n ratkaisua odotetaan
Mikäli korkein hallinto-oikeus (KHO) 
kumoaa kaupungin valituksen ja pitää 
markkinaoikeuden päätöksen voimassa, 
Helsinki joutunee kilpailuttamaan asun-
nottomien asumispalvelut.
Markkinaoikeuden ratkaisu ei ole vaikut-
tanut muiden asumispalveluyksiköiden 
rakentamiseen.
Markkinaoikeuden kiellon vuoksi kau-
punki ei voi nyt kuitenkaan solmia uusia, 
pitkäaikaisia hankintasopimuksia asu-
mispalveluiden ostamisesta yksityisiltä 
palveluntuottajilta.
Jos oikeuden ratkaisu on kielteinen, seu-
rakuntayhtymä valitsee asukkaat raken-
teilla jo olevaan Ruskeasuon kohteeseen 
diakoniatyön kautta itse. q

Teksti ja kuva: Jyrki Erra
Lähde: Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin uutiset no 23

Ruskeasuo-Seuran 
järjestämä 

Viron retki 15.6. 2013
on täynnä 
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Tutustumiseni Tuulaan alkoi reilu kuu-
si vuotta sitten nykyisen asuintaloni 

harjakaisissa. Hernesoppa-aterian aika-
na kysyin vastapäätä istuvalta nuorelta 
rouvalta (josta oli tuleva myös naapurini), 
onko Ruskeasuolla kaupunginosatoimin-
taa, sillä jo omassa lapsuudenkodissani 
oli itsestään selvää, että kylätoimintaan 
kuuluu osallistua.   Hän vastasi että on 
ja ojensi lapun, jossa oli Tuula Vanosen 
nimi ja puhelinnumero. Soitin. Eikä ai-
kaakaan kun löysin itseni Tuulan olohuo-
neesta kahvittelemasta. Tuula oli posket 
hehkuen kiiruhtanut tapaamiseemme 
Ortonin altaalta vesijumpasta energiaa 
pursuen. Kyselin Ruskeasuosta, ostin 
kirjan Ruskeasuo. Ajurikylästä kaupun-
ginosaksi (Erra & Pekkinen) ja huomasin 
lupautuvani mukaan Ruskeasuo Seuran 
toimintaan kunhan olin muuttanut uuteen 
kotiin. 

    Ei mennyt kauaa kun ajattelin, että 
Tuula on todellinen Rouva Ruskeasuo. 
Hän tuntee ihmiset, kokoaa meitä yhteen 
asukasiltoihin, teatteriretkille, virkistys-
matkoille, huomaa  kaupunginosamme 
ongelmat ja mahdollisuudet niiden kor-
jaamiseen ja jaksaa toimia.
    Toimivainen ja jaksavainen hän oli jo 
pellavapäätyttönä. Rapiat kymmenisen 
ikävuottaan saavuttanut Tuula rakasti 
uimaretkiä Stadikalle. Tuula ajoi fillaria 
ja äiti istui tarakalla. Poliisit pysäyttivät 
heidät Kiskontiellä. Kun poliisiauto hävisi 
näkyvistä, he jatkoivat matkaa samalla 
tavalla Raisiontielle ja siitä Laaksoon ja 
Stadikalle.  Kotipihalla oli hyvä hyppiä 
lautaa: noin puolen metrin lauta ja keski-
vaiheilla jonkinlainen koroke. –Lautaakin 
hypin usein äitini kanssa, ja koska äitini 
oli minua painavampi, lensin välillä tosi 
korkealle!

TUULA VANONEN, 
            rouva Ruskeasuo

  -Hän on tosi reilu ihminen, 

kohtelee kaikkia samalla ta-

valla, mutkattomasti, sanoi 

Tuula Vanosen entinen ja 

minun nykyinen naapurini. 

Ja juuri tällaisen Tuulan 

olen saanut ilokseni oppia 

tuntemaan.
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     Kotitalo, vanha puuhuvila isoine pihoi-
neen ja piharakennuksineen, on tarjonnut 
ympäristöoppia ja askartelua Tuulalle 
aina. Hän on asunut talossa koko ikänsä. 
Myös Tuulan isä syntyi samassa talossa 
ja eli siinä 1910 – 1998. Tuulan isoisä 
siirrätti osittain palaneen rakennuksen 
Esplanadi 10:stä (Kasarminkadun ja 
Esplanadin kulmasta) vuonna 1909 
hevospelillään, olihan hän ammatiltaan 
vossikka.
    Tuula on nähty lapsena pihassa 
leikkimässä  ja aikuisena haravan tai 
lumilapion varressa sekä talon remontti-
töissä pitkää päivää tehden, kottikärryjä 
lykkien. – Minulla oli leikkimökki pihalla 
ja myin lippuja runonlausunta- ja laulu-
esityksiini talon asukkaille. Meillä oli iso 
puuliiteri alarakennuksessa. Viisi vuotta 
vanhempi veljeni myi lippuja kavereille, 
sillä esiinnyin heille alasti trapetsilla. 
Puupinon päällä oli vain viltti. 
    Tuula kävi neljä alaluokkaa Haagan 
kansakoulussa. Sinne hän meni ratikka 
H:lla, jonka päätepiste oli junaradan yli-
tyksen kohdalla  Haagassa. Viidennen 
luokan hän kävi Meilahden kansakou-
lussa ja keskikoulun Karjalan yhteis-
koulussa.

Naapurista naapuriin vääpeliksi
      Työpaikan Tuula löysi naapurista 
Ortonista (Invalidisäätiön Ortopedinen 
sairaala) yli 40 vuodeksi. Haettuaan tur-
haan kassanhoitajan apulaisen paikkaa 
Tuula sai kutsun talouspäällikkö Kauko 
Kavan juttusille. (Kava toimi Ruskeasuo 
Seuran johtokunnassa.) Aukeni työ 

poliklinikkalääkärin sihteerinä. –Kirjoitin 
sairauskertomus- ja lääkärintodistus-
tekstit suoraan sanelusta. Iltojeni ja 
öitteni ajankuluksi kirjoittelin väitöskirjoja 
ja luentoja puhtaaksi,  käsin kirjoitettuja 
ja englanninkielisiä.
      Tuula kieltäytyi, kun silloinen ylilää-
käri prof. Kauko Solonen pyysi häntä 
sihteerikseen. Solonen puhui Tuulan ym-
päri lupaamalla, että pesti loppuu puolen 
vuoden kuluttua hänen jäädessään eläk-
keelle. Kun uusi ylilääkäri prof. Pär Slätis 
aloitti 1.1.1984 Tuulaa lohdutettiin, ettei 
hänen työnsä Slätiksen  sihteerinä kauaa 
jatku, koska Slätis on erittäin tarkka ja 
Tuula   täysin erilainen. Tuula lupasi prof. 
Slätikselle olla sen ajan kunnes tämä 
oppii talon tavoille. –Taisin olla huono 
opettaja koska jäin siihen asti kun hän 
siirtyi toimitusjohtajaksi. Lääkärikunta 
kutsui minua vääpeliksi. 
              
Huollon pimusta mummoksi
     Tuula meni nuorena naimisiin ja 
puolison pitkäkestoinen työpaikka löytyi 
YLEstä, myös vain pienen pyrähdyksen 
päästä. Vanosten ulko-ovessa on kyltti 
Mummola ja keittiön seinää on tapetoitu 
lastenlasten piirustuksilla. Mutta ennen 
tätä näkymää siirrymme aikamatkalle yli 
puoli vuosisataa taaksepäin, paikkana 
Sähköliikkeiden Oy, missä Tuula tapasi 
tulevan miehensä. –Minä olin huollon 
pimu ja kun olin työhaastattelussa hän 
oli sanonut työkavereilleen, että jos toi 
valitaan niin minä kyllä koulutan hänet! 
Eihän sitä olisi niin tarkoin pitänyt lupaus-
ta pitää, mutta nyt olemme olleet aviossa 
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yli 50 vuotta. 
     Perheeseen syntyi Olli vuonna 1965 
ja Eero 1968. Ollilla on kaksi lasta: 
sairaanhoito-oppilaitoksessa opiskeleva 
Ville (s.1992) sekä tuore ylioppilas Laura 
(s.1994). Eerolla on kolme lasta: vuosi 
sitten ylioppilaaksi kirjoittanut Leena 
(s.1993), levyseppä-hitsaajaksi opiske-
leva Lauri (s.1995) sekä valokuvausalaa 
suunnitteleva Saara (s.1997). –Ilman 
ihania miniöitäni ei olisi tullut noin ihania 
mummon kultia! tuumii Tuula, joka kutsuu 
Saaraa meidän paparazziksi. 
      Mummo Tuula Vanosella on kausikortti 
Jokerin matseihin. –Lauri opiskeli viu-
lunsoittoa ja minä pelkäsin, että kaverit 
kiusaavat koulussa. Niinpä aloin käydä 
hänen kanssaan Jokeri-matseissa. Hän 
ymmärsi jääkiekosta yhtä vähän kuin 
minäkin. 2-3 vuotta hän kesti minua ja 
vaihtoi sitten nuorempaan, tyttöystävä 
Wilmaan. Sen jälkeen olenkin käynyt 
matseissa yksin, kausikortilla, minkki-
turkki päällä.

Ruskeasuo-Seura
   -Liityin Ruskeasuo-Seuraan vuonna 
1971 ja  tulin sihteeriksi 1997. Olin vuo-
den puheenjohtajana ja onneksi huoma-
sin, että astuin liian suuriin saappaisiin 
ja ymmärsin erota. Vuonna 1998 minut 
valittiin uudelleen puheenjohtajaksi. Syy  
oli siinä, että aikoinaan 1960-luvulla olin 
kiinnostunut seuran toiminnasta ja otin 
yhteyttä silloiseen sihteeriin. Hän ilmoitti 
etten saa liittyä seuraan, koska asun 
puutalossa ja siellä asuu kaikenlaisia 
kiertolaisia. Suutuin ja loukkaannuin, sillä 

olinhan kolmannen polven rusalainen! 
Päätin etten ikinä halua kuulua tuollai-
seen seuraan, kertoo nykyinen pitkäai-
kainen puheenjohtaja Tuula Vanonen ja 
sanoo sittemmin kuitenkin liittyneensä 
seuraan siksi, että työpaikan Invalidisää-
tiön talouspäällikkö kuului johtokuntaan 
ja hänen ehdotuksiinsa ei sanottu ei.
     -Seuramme täyttää  alkusyksyllä 60 
vuotta. Mitkä ovat mielestäsi koko sen 
elinkaaren ajalta merkittäviä virstan-
pylväitä? – En osaa sanoa, mitkä ovat 
tärkeimmät, mutta suurin meteli nousi 
siitä, kun Tenholantie katkaistiin. Hymyilin 
hiljaa sisäänpäin, kun yhtenä aamuna 
Ruskeasuon liikenne oli sekaisin, vaikka 
poliisit yrittivät sitä ohjata. Ehkä suurim-
mat muutokset ovat olleet Tenholantien, 
Koroistentien, Raisiontien ja Kiskontien 
läpiajokiellot.
   -Iloitsemme yhdessä siitä, että joh-
tokunnassa on myös nuoria jäseniä ja 
tapahtumiimme on tullut paljon pieniä 
ruskeasuolaisia vanhempineen.  Mitä 
Ruskeasuo-Seuran toimintaan osal-
listuminen voisi tarjota alueen nuorille 
asukkaille ja miten he voisivat seurassa 
toimimalla parantaa alueellamme asuvi-
en nuorten ihmisten viihtymistä ja arkea? 
kysyn Tuulalta. -Tarvitsemme nuoria, 
sillä me ikäihmiset emme enää tiedä 
nuorten tarpeista. Toki ymmärrän, että 
nykynuorilla vanhemmilla on myös mui-
ta omia harrastuksia. Toivoisin nuorten 
aktiviteettia vaikkapa ottamalla yhteyttä!
      Tämän lehden numeroista on ollut ja 
on helppo seurata, mitä kaikkea Ruskea-
suo Seura tekee.  Esimerkiksi Helsingin 
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kaupungille on tehty monia ehdotuksia, 
mutta niiden läpi vieminen vaatii sitkeyttä. 
Puheenjohtaja Tuula Vanonen kertoo 
esimerkin: -Teboilin yläpuolisen lasten-
puiston valohankkeen eteneminen kesti 
yli 10 vuotta. Vihdoin viime joulun alla 
minulle soitettiin, että nyt valot saadaan. 
Vielä emme kuitenkaan saaneet tarkkaa 
vastausta kysymykseen: koska? 

    Tuula Vanonen tuli vesijumpasta 
Ortonilta, kun tapasimme ensi kerran. 
Tuulan vinkistä minäkin löysin tien 
altaaseen ja pääsin kivaan jumppapo-
rukkaan, joka on kauhonut vedessä 
virkistystä itselleen jo vuosia ja juonut  
yhdessä kahvit urheiluponnistuksen 
jälkeen. Pyysin luonnehdintoja Tuulasta 
kanssapotkuttelijoilta: Ruskee. (Tuulahan 
käy säännöllisesti Espanjassa.) Reipas 
partiolainen. Sosiaalinen. Organisaattori. 
Aina valmis. Iloinen. Positiivinen. Elä-
mäniloinen. Sanavalmis. Optimistinen. 
Joku joukosta luonnehti: -En osaa kuvata 
yhdellä sanalla mutta sanoisin, että hänet 
tunnetaan Rouva Ortonina.
    Olkoon menneeksi! Minulle Tuula on 
Rouva Ruskeasuo ja monille hän on  
sen lisäksi Rouva Orton. Tuula nimit-
täin  jatkaa vielä myös Galleria Ortonin 
palveluksessa.q
    Onneksi olen saanut tutustua Tuulaan!

                        Teksti: Riittasisko Räike
Kuva: Jyrki Erra

Katso Ruskeasuo-Seura ry:n 
kotisivut: 

www.kaupunginosat.net/ruskeasuo
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Mia Malm antoi toimitukselle 

Ruskeasuo-Seuran vuosikoko-

uksessa yllä olevan valokuvan julkaista-

vaksi. Kuva on 1950-luvun puolivälistä; 

siinä on joukko lapsia leikkimässä reip-

paasti talvisessa säässä. Osa ruskeasuolai-

sista muistanee vielä hyvin nuo kuuden-

kymmenen vuoden takaiset päivät.

Kysymys kuuluukin, kuka oli Tyyne-

täti, Ruskeasuon puistotäti ? (Tyyne-

Kuva: Mia Malm 

Teksti: Jyrki Erra 

Ruskeasuolaisten elämää 50-luvulla

Kuka muistaa Tyyne-tädin?
täti kuvassa taustalla). Hän kaitsi lapsia 

päivittäin muutaman tunnin kerrallaan 

Ratsaspuistossa alueella jossa on nykyisin 

pienten lasten leikkialue. 

Mia Malm (kuvassa lapinmyssy päässään 

etualalla toinen oikealta) samoin kuin 

toimitus viettivät osan päiväänsä aikoi-

naan Tyyne tädin hoivassa. 

Oliko Tyyne-täti ruskeasuolainen, mikä 

oli hänen sukunimensä ja montako vuotta 

hän mahtoi lapsia kaitsia?

Kuka tietää, muistaa? q

Arkistojen aarteita
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Folkhälsanin yhdessä Helsingin kau-

pungin kanssa viime vuonna julista-

ma arkkitehtikilpailu on päättynyt ja 

voittajaehdotus esiteltiin torstaina 

10. tammikuuta yhdessä neljän muun 

kilpailuehdotuksen kanssa. 

Folkhälsanin uudesta Gullkronan 
-asuintalosta Mannerheimintiellä 

Ruskeasuolla tulee maamerkki herkässä, 
ahtaassa ja samalla hyvin urbaanissa 
ympäristössä. 
 Voittajaehdotus on nimeltään 
CoolKrona, jonka ovat suunnitelleet 
arkkitehdit Huttunen-Lipasti-Pakkanen. 
Ehdotus perustuu kerrostaloon, jonka 
7-8 kerroksessa on vapaarahoitteisia 
omistusasuntoja yli 55-vuotiaille seniori-
asukkaille. 
 Ehdotuksen asuntojen keski-
määräinen pinta-ala on 75 neliömetriä 
ja ehdotuksen mukainen asuntojen 
enimmäismäärä on 70 kpl. Talossa on 

CoolKronasta 
Folkhälsanin uusi 
maamerkki 
Ruskeasuolle
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myös liiketiloja sekä suojaisia sisäpihoja 
ja kohtaamispaikkoja asukkaille. 
 Gullkronan sijaitsee keskus-
puiston ja Mannerheimintie 97:ssä 
sijaitsevan Folkhälsanin senioritalon 
vieressä. Vastapäätä sijaitsee asuintalo 
Majblomman Tilkan sairaalan vieressä.
  Okrankeltaisilla tiilillä päällystet-
tävä uusi Gullkronan muodostaa tärkeän 
palvelukokonaisuuden kahden muun 
rakennuksen kanssa. Alueelle saadaan 
luotua turvallista ja samalla itsenäistä se-
nioriasumista urbaanissa ympäristössä. 

 Kilpailun jälkeen Helsingin kau-
punki aloittaa asemakaavan muutostyön 

yhteistyössä Folkhälsanin kautta. Alusta-
va aikataulu rakennuksen valmistumisel-
le on vuodenvaihde 2016-2017. 

Haastava alue

Arkkitehtikilpailun, johon osallistui 
myös ruotsalainen toimisto, tavoite 

oli saada aikaan nykyistä palveluta-
lokokonaisuutta täydentävä ratkaisu, 
joka muodostaa pohjan myös asema-
kaavamuutokselle. Suunnittelualue on 
kaupunkikuvallisesti tärkeä ja se sijaitsee 
vilkkaasti liikennöidyn Mannerheimintien 
varrella (40 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa). 

Viereinen sivu: 
Folkhälsanin uuden 
rakennuksen pääty 
ja rakennusmassa 
nähtynä kaupungin 
suunnasta. Kuvan 
oikeassa reunassa 
erottuu ns. White 
Ladyn talon matala 
päätyosa.

Vas.: 
Asemapiirroksessa 
Folkhälsanin 
uudisrakennus 
valkealla värillä, 
siltamainen 
käytävä yhdistää 
uudisrakennuksen 
Folkhälsanin 
vanhaan osaan yli 
Tilkanvierron.

M
an

ne
rh

ei
m

in
tie

Kiskontie

Folkhälsanin
uudisrakennus
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 Kilpailussa peräänkuulutettiin 
arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti kor-
keatasoista, energiatehokasta ja toteutta-
miskelpoista suunnitelmaa vapaarahoit-
teisten omistusasuntojen rakentamiseksi.
 Kilpailualue rajautuu Manner-
heimintiehen, Kiskontiehen, Koroisten-
kujaan ja Tilkanviertoon. Tilkanvierron 
ja Mannerheimintien väliin jää kolmio-
mainen alue, jossa sijaitsee nykyään 
koirapuisto. Koirapuisto on suunniteltu 
siirrettäväksi osaksi Ratsaspuistoa.
 Suunnittelualue on haasteelli-
nen kaupunkirakenteellisessa nivelkoh-
dassa, jossa keskuspuisto, Ruskeasuo, 
Laakso, Pikku Huopalahti ja Meilahti koh-
taavat. Liikenne keskuspuistosta Pikku 
Huopalahteen kulkee Mannerheimintien 
alikulun kautta. 

Onnistunut identiteetti

Tuomaristo oli voittajan valinnassa 
yksimielinen. CoolKronan todetaan 

istuvan ympäristöönsä erinomaisesti. 
Rakennuksen massoittelu ottaa myös 
huomioon eri lähestymissuuntien näky-
mät ja reagoi niihin hienolla tavalla. 
 Keskustan suunnasta lähestyt-
täessä rakennuksen eteläinen nurkka 
hahmottuu elegantin kapeana maamerk-
kinä. Rakennuksen polveilu synnyttää 
mielenkiintoista ja dynaamista ulkotilaa 
ja onnistuu välttämään mittakaavalli-
sesti ylisuuren vaikutelman kaupunki-
rakenteessa. Piha-alue on suojattu ja 
suuntautuu valoa kohti. Rakennus myös 
suojaa tehokkaasti Ratsaspuistoa Man-
nerheimintien liikenteen haitoilta.
 Rakennuksen identiteetti on 
onnistunut. Palkitsemisperustelujen 
mukaan ”CoolKronan” hahmottuu kor-
keatasoisena kantakaupungin asuinra-
kennuksena, ei niinkään palvelutalona. 
q

Jyrki Erra, Lähde: Folkhälsanin nettisivut

Kaksiosainen nivelen yhdistämä 
uudisrakennus Ratsastien suunnasta. 
Mannerheimintie sijoittuu rakennuksen 
taakse. Silta Tilkanvierron yli Folkhälsanin 
vanhaan osaan erottuu oikeassa reunassa.
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Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä 
kannatusilmoituksista!

Asukkaat, 
suosikaa mainostajiemme 

palveluita.

Pikku-Huopalahden hammaslääkäriasema
- sijaitsee helppojen liikenneyhteyksien päässä, 

raitiovaunu nro 10 pysähtyy talon päädyssä.

Korppaanmäentie 17 BL 2, 00300 Helsinki

Ajanvaraus / yhteydenotot numerosta (09) 436 2063

Käytössämme on myös Kelan suorakorvaus, joten maksat vain 
omavastuuosuuden hoidostasi.

Hammaslääkärit Irma  ja Timo Torniainen

Tervetuloa !

Huippuluokan huoltopalvelu
Televisiot l digiboksit l audiolaitteet l kannettavat PC:t

Televideo-Finland Oy
Koroistentie 3, puh. 2413271, www.televideo.fi 

(Ruskeasuo, Tilkkaa vastapäätä)
 Pelikoneiden ja matkapuhelimien huoltoa.

Television puhdistus 40 eur, sis. alv 24%. DVD:n puhdistus 20 eur, sis. alv 24%.
Avoinna: ark. 10-17, la. 10-14

www.televideo.fi
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Ruskeasuo - 
puiden suurkaupunki

Kuinka voivat tämän kaupungin asuk-

kaat -puut?

Olisikohan kevät paras aika muistut-
taa puiden hyvinvoinnista? Talvi-

hoitokin on tosin oma riesansa kaupun-
kipihojen ja viheralueiden kannalta, vain 
eri koneet, mutta jälki voi olla kamalaa.
Pihatöitä tehdessä tuli seurattua eri ta-
poja hoitaa pihoja; miehiä ja koneitahan 
täällä ajelee pihoilla paljonkin, lähinnä 
ruohonleikkuussa paljolti kesätyönteki-
jöiden tai tuuraajien voimin.
 Erään talon pihaa parturoitiin 
nuorukaisten toimesta reippain ottein. 
Kävin tutkailemassa pihan puita ja tote-
sin, että niiden elämästä on tulossa lyhyt 
ja vaivainen huonon istutuksen ja hol-
tittoman pihanhoidon takia. Lehmusten 
tyvellä näkyi siimaleikkurin hakkaamia 
uurteita, ruohonleikkurin kolhuja ja juu-
riston päällä näkyi vielä avaamattomana 
juuripaakun sitomiseen käytettävä juut-
tiverkko. Verkko pitäisi avata istuttaessa 
ja levittää istutuskuopan pohjalle, ettei 
se haittaa juuriston kasvua. Teoriassa 
se hajoaa maassa, mutta käytäntö on 
osoittanut, ettei näin läheskään aina käy. 
Tässä tapauksessa verkkoja ei näytä 
edes avatun, mikä todennäköisesti ai-
heuttaa juuristoon vakavia vikoja ja sitä 
tietä haittaa puun muuta kasvua.
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 Kun tässä nyt olen Ruskea-
suolla uutena asukkaana liikkunut, 
olen huomannut näitä siimaus- ja ruo-
honleikkuuvaurioita muuallakin, niin 
vanhoissa kuin nuorissa puissa. Tällä 
tavalla turmellaan alueen luonteeseen 
ja viihtyvyyteen olennaisesti kuuluvia, 
pitkäikäisiksi tarkoitettuja elementtejä. 
Jos joku viiltelisi samalla tavoin katujen 
varsille pysäköityjen autojen renkaita, 
asiaan puututtaisiin nopeasti ja ankarasti. 
Puita saa sen sijaan teloa kuka tahansa 
koneineen, autoineen, mopoineen jne. 
 Puun eliniän aikana ehtii mennä 
parasta ennen  –päiväys umpeen use-
ammalta autosukupolvelta, eivätkä autot 
suinkaan lisää ympäristön terveellisyyttä 
ja elinvoimaa kuten puut.
 Kasveja ei vielä mielletä kiinte-
ään omaisuuteen verrattaviksi taloudel-
liselta arvoltaan. Minusta niiden arvo on 
rahalla mittaamaton, mutta tänä päivänä 
euro on kaiken mitta niin maallisessa kuin 
henkisessä.
 Jos näille tuhoille olisi selvä 
arvon menetyksen mittari, tätä vihero-
maisuutta ilmeisesti kohdeltaisiin varo-
vaisemmin. Helsingin kaupungilla on 
katupuilleen laskennallinen rahallinen 
arvo. Kun viimeksi asiasta tietävän tahon 
kanssa puhuin, se oli 3000 euroa. Se 
tuntuu tietysti keinotekoiselta varsinkin 
vanhan puun kohdalla, mutta saanee 
kuitenkin esim. kiinteistöhuoltoyrittäjän 
pohtimaan mahdollista korvausvastuuta. 
q

Teksti ja pienet kuvat: Petri Turunen
Iso kuva: KSV

Leikkurilla tai siimaamalla kolhittuja puiden tyviä 
-lahovika iskee. Keskikuvassa näkyy juuripaakun 
tukiverkkoakin. Puiden taipaleesta on tehty näin 
jo alun pitäen vaivalloinen. Alimassa kuvassa 
puun juurelle on istutettu maanpeitekasvia, 
rönsyansikkaa, jota ei tarvitse leikata. Se on hyvä 
ratkaisu, sillä puun rungon lähelle ei tarvitse 
mennä koneilla eikä juuristoaluekaan tamppaannu 

leikkuukoneiden painosta.      
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Ruskeasuon kaupunginosan rakenta-

minen aloitettiin välittömästi sodan 

päätyttyä asemakaavoittamalla alue v. 

1945. Ensimmäiset asuintalot Nousi-

aistentielle valmistuivat vuonna 1948. 

Vuoteen 1953 mennessä rakennuksia 

oli valmistunut jo useita ja asukasyh-

teistyö lähti ripeästi käyntiin.

Asunto-osakeyhtiö Kiskontie 8:n 
hallituksen kokouksessa esitettiin 

tuolloin ajatus virallisen yhdistyksen 
perustamisesta. Tämä yhdistys hoitaisi 
yhteydenpitoa kaupungin viranomaisiin 
kaikkien asukkaiden puolesta ja järjes-
täisi yhteisiä rientoja kaupunginosan 
asukkaiden iloksi. 

Ruskeasuo-Seuran 
perustamisesta 
syyskuussa 60 vuotta

Kokouskutsu lähetettiin Ruskeasuon 
ja Tilkan asukkaille, heistä 27 saapui 
kuulemaan mistä oli kyse. Kokouksen 
seuraukset olivat merkittävät, sillä ko-
kous päätti perustaa Ruskeasuo-Seuran. 
Perustamisasiakirjan allekirjoittivat 27.9. 
1953 lakitieteen lisensiaatti Alpo Varjola, 
rouva Tyyne Holopainen, arkkitehti Hei-
mo Kautonen, pastori Kauli Kallioniemi, 
majuri Erkki Turunen, ekonomi Jouko 
Kaikko ja osastonjohtaja Unto Lehmus-
vuo. Alpo Varjola ryhtyi Seuran ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi. 
   Perustamisasiakirjaan kirjattiin Seuran 
tarkoituksesta mm. seuraavasti: Me alle-
kirjoittaneet olemme tänään perustaneet 
Ruskeasuo-Seura nimisen yhdistyksen 
jonka tarkoituksena on edistää asujai-
miston yhteisiä sivistyksellisiä, sosiaalisia 
ja taloudellisia pyrkimyksiä ja valvoa sen 
etuja kaupungin kunnallisasian hoidossa 
sekä muissakin asuntoaluetta koskevissa 
kysymyksissä. Tälle yhdistykselle olem-
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me hyväksyneet oheen liitetyt säännöt, 
joita sitoudumme noudattamaan.
   Vuosien mittaan Ruskeasuo-Seura on 
järjestänyt erilaisia tapahtumia runsaasti 
sekä ottanut aktiivisesti kantaa kaupunki-
suunnitteluun liittyviin kysymyksiin, jotka 
ovat koskeneet Ruskeasuota.
   Näistä tärkeimpiä ovat olleet taistelu 
Tarvontien jatkeen eri linjausvaihtoehtoja 
vastaan 1960-luvulla sekä taistelu raitio-
linjan säilyttämisen puolesta. Seura on-
nistui myös todistamaan järjestämänsä 
liikennelaskennan avulla kaupunginosan 
läpiajoliikenteen määrän kohtuuttomaksi, 
minkä seurauksena suljettiin ensin Kis-
kontien liittymä Hakamäentiehen ja sitten 
Tenholantien jatkuminen aina Pasilaan 
saakka.
   Ratsaspuiston toteutuminen oli yksi 
Seuran alullepanemista hankkeista, jota 
ajettiin sitkeästi halki vuosikymmenten, 
aina 50-luvulta saakka kunnes vuositu-
hannen vaihteessa puisto viimein saatiin, 

kruununaan hieno kurkipatsas.   
   
  Yhä tänä päivänä Ruskeasuo-Seura 
toimii uskollisena perustamisasiakirjansa 
hengelle. Asukkaille järjestetään erilaista 
ohjelmaa: matkoja, konserttikäyntejä, 
teatteriesityksiä ja myyjäisiä. Seura ottaa 
kantaa kaikkiin kaupungin ja eri yhtei-
söjen Ruskeasuolle suunnitteilla oleviin 
hankkeisiin, yleensä kaavoitukseen ja 
rakentamiseen. Kaupungin viranomaisille 
on myös laadittu koko joukko aloitteita 
vuosien mittaan mm. liikenneolojen pa-
rantamisesta, valaistuksen järjestämises-
tä puistoihin ja liikuntamahdollisuuksista 
huolehtimiseen.
   Seuran johtokuntaan kuuluu kymmenen 
ruskeasuolaista. Johtokunta kokoontuu 
kerran kuukaudessa kesäkautta lukuun 
ottamatta. Tämän hetkisenä puheenjoh-
tajana toimii Tuula Vanonen. q

Teksti: Jyrki Erra, Kuva: RSS

Ruskeasuo Seuran järjestämän tilaisuuden 
yleisöä Karjalan yhteiskoululla. Aiheena Tarvon 
moottoritiesuunnitelma.
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Sihteerin mietteitä

Ruskeasuo-Seura on ehtinyt kun-

nioitettavaan 60-vuoden ikään ja 

tuntuu mukavalta kun olen saanut 

omalta osaltani olla mukana vie-

hättävän asuinalueemme kehittä-

misessä. Muitakin merkkivuosia 

sattuu samaan aikaan kohdalleni. 

Täytän itse isoja pyöreitä vuosia ja 

hieman runsaat 50-vuotta olen asu-

nut nykyisessä asunnossani. Melko 

pian muuttoni jälkeen kuulin Rus-

keasuo-Seurasta ja  50 vuotta olen 

ollut myös seuramme jäsenenä.

Tuntui tärkeältä liittyä Ruskeasuo-
Seuraan kun sellainen toimi silloin 

alueella ja minulla oli heti tunne, että 
tällä alueella haluan asua. Keskuspuis-
tossa tuli ulkoiltua ja monia hiihtolatuja 
tuli perheen kanssa hiihdeltyä  pitkin 
ja poikin. Lapsille oli täällä puistoja ja 
kouluja. Niinpä siten leikkikoulut ja oppi-
koulut tuli kummallakin lapsellani käytyä 
täällä kuin myös Meilahden seurakunnan 
rippikoululeirit. 
 Moniin mukaviin ihmisiin olen 
tutustunut alueellamme osallistuessani 
pääasiallisesti seuramme tilaisuuksiin, 
mutta myös useimmissa alueen muissa 
tapahtumissa olen ollut mukana.
 Viimeisin on ollut ” Kohtaamisia 
Kotikulmilla”-projekti. Kolmisen vuotta 
sitten kokoonnuimme Wilhelmiinassa  
miettimään mitä kaikkea toivoisimme 
vuoteen  2013 mennessä tapahtuvan.  
Toivoimme mm. enemmän osallistuvuut-
ta ja jotain kokoontumistilaa. Ystävyyttä 
naapureiden kesken ja ennen kaikkea 
välittämistä toinen toisistamme. 
Nyt on se projekti päättynyt ja saamme 
jatkaa omin avuin. Nyt on alkamassa 
Helsingin kaupungin Lähiöprojekti, minkä 
tarkoituksena on kehittää esikaupun-
kialueita yhteistyössä hallintokuntien 
kanssa.  ”Sen tavoitteena on vahvistaa 
kaupunginosien positiivista mainetta ja 
tunnettuutta sekä tukea asukkaiden yh-
teistoimintaa ja osallisuutta”  Lisää tietoa 
saa viestinta.lahiprojekti@hel.fi  Ystäväl-
lisyys ja hymy sekä toisten huomioiminen 
ovat tärkeitä asioita, jotka edesauttavat 

Maj Lis Maltela
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meidän kaikkien ”kotoutumista” alueelle 
mihin kotimme perustamme.  
 Vuonna 2014 valmistuu Ten-
holantielle uusi seurakuntakeskus ja 
asukkaille ”olohuone”, jossa on erilaisia 
tapahtumia ja kokoontumistilat. Toimintaa 
kehitellään jo ensi vuotta ajatellen.
 Tässä lehdessämme on mai-
nittu monenlaisia asukkaille tarkoitettuja 
tilaisuuksia, joihin toivon asukkaiden 
osallistuvan. Toivoisin, että yhä use-
ammat tänne muuttavat perheet myös 
liittyisivät jäseniksemme.  Maksamal-
lanne 10 euron jäsenmaksulla on meille 
enemmän kuin symbolinen merkitys. 
Olemme myös kiitollisia niille taloyhtiöille, 
jotka ovat maksaneet meille 30 euron 
kannatusjäsenmaksun. Se osoittaa, että 
haluatte kannustaa seuraa osallistumaan 
yhä enemmän aluettamme koskeviin 
kannanottoihin. Olemme myös pyrkineet 
johtokunnasta osallistumaan Helsingin 
kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin, 
joissa pohditaan kaupunginosien asioita.  
Jäsenmaksut ovat ainoa tulonlähteemme 
ja niitä tarvitsemme toimintaamme, vaik-
kakin paljon teemme talkooperiaatteella.  
q

 Muistattehan käydä nett i-
sivuillamme www.kaupunginosat.net/
ruskeasuo ja antaa meille palautetta ja 
toivomuksia.
Kaunista kevättä ja kesää toivottaen,

Ruskeasuo-Seura ry:n sihteeri
Maj-Lis Maltela

ISÄNNÖINTIPALVELUT

Saudit Oy
Sinikka Ahola

isännöitsijä ITS, AIT

 09-477  5042

Saudit Oy, 
Koroistentie 8, 
00280 Helsinki

www.saudit.fi

Naisten hiusten leikkaus 28 eur
Miesten hiusten leikkaus 23 eur
Permanenttipaketti alkaen 76 eur

Senioritalo
Mannerheimntie 97
puh. / tel. 2419744

Kaikki ovat tervetulleita
Alla är välkomna
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Kaupunki on ilmoittanut rakentavan-

sa alikulun osaksi Pikku Huopalah-

den rantaa myötäilevää ulkoilureittiä. 

Väylä avataan Paciuksenkadun alitse 

kohtaan, jossa Munkkiniemeen joh-

tava silta raitiotiekiskoineen ylittää 

kapean merensalmen. 

Paciuksenkadun uusi 
alikulku sujuvoittaa 
lenkkeilyä

Lähde: Helsingin kaupungin tiedote

Tämä on kaikkien ulkoilijoiden etu, 
sillä tähän asti viehättävä rantareitti 

on ikävästi katkennut vilkasliikenteiseen 
Paciuksenkatuun - jatkuakseen tosin 
kadun toisella puolella. On ollut hieman 
uhkarohkeaa ylittää Paciuksenkatu 
kohdassa jossa ei ole suojatietä ja kom-
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puroida penkalla kulkevien raitiokiskojen 
yli. Suojatielle päästäkseen on joutunut 
kulkemaan joko Munkkiniemeen tai Paci-
uksenkaaren risteykseen.    
Lenkkeillessään Seurasaareen toimitus 
jo vuosia sitten arvioi silmämääräisesti 
alikulun rakentamisen onnistumista, me-
ren pinta kun on hyvin lähellä lenkkipolun 
tasoa etenkin Meilahden puolella ja totesi 
mielessään, että ilman Paciuksenkadun 
korotusta alitus tuskin onnistuu. 
 Paciuksenkatua ei koroteta, 
sen sijaan alitus tehdään vedenpitävänä 
betonirakenteena, jolloin jalankulkutaso 
on 70 senttimetriä merenpinnan tason 
alapuolella. Mahdollisiin merenpinnan 
tulvimisiin on varauduttu suunnitelmissa 
pumppaamolla. 
 Paciuksenkadun alikulkukäytä-
vä on osa pyöräilyn pääraittiverkkoa ja 
lisäksi se yhdistää Pikku Huopalahden 
ja Vähä Meilahden ulkoilureitit toisiinsa.  
 Paciuksenkadun alikulkukäy-
tävän hyötyleveys on 6,5 m, pituus 43 
m ja alikulkukorkeus on vähintään 2,8 
m. Jalkakäytävän leveys on 3,0 metriä 
ja pyörätien leveys on 3,5 metriä. Väylät 
erotetaan toisistaan reunakivellä. Jal-
kakäytävä ja pyörätie liittyvät alikulun 
molemmissa päissä nykyisiin ulkoilureit-
teihin. Alikulun molempiin päihin raken-
netaan raittiyhteydet Paciuksenkadulle 
sekä alikulun pohjoispäähän rakenne-
taan kadulle johtavat portaat.
 Alikulun rakentamista on terveh-
dittävä ilolla. Se lisää varmasti viehättä-
vän rantapolun käyttöä.q

Jyrki Erra

Mukavat, joustavat ja luotettavat

TILAUSAJOT
Lähde matkalle Toreniuksen

16-56 hengen luksusbusseilla!

TORENIUKSEN LIIKENNE OY
Nousiaistentie 4A6, 00280 H:KI

puh. (09) 2416415
fax. (09) 4773306

www.toreniuksenliikenne.fi

Nouseva Aurinko
HENKISEN UUDISTUMISEN KESKUS

Tervetuloa tutustumaan
Nousevan Auringon monipuoliseen

 tarjontaan. Olemme kurssi- ja
 koulutuspaikka henkisyydestä

 kiinnostuneille.
Avoin Healing-ilta joka ti klo 19
 • Energiahoitoja, minilukemuksia,

auravalokuvausta, vitaliteetti-analyyseja, ohjattu
puhdistusmeditaatio, yhteinen planetaarinen

valotyö, teetarjoilu.
 Kursseja mm. • Meditaatio I alk. pe 10.5.

4x2,5 h • Healing I 8.5. ja 15.5. 2x2,5 h
• Kesäintensiivikurssi 14.-16.6.2013

Sisältää Meditaatio I ja Healing I -kurssit.
Selvänäköisiä lukemuksia ajanvarauksella.

 Avoimet Aurinkopäivät ja Kevätmyyjäiset
 la-su 4.-5.5.2013

• Auravalokuvaus ja tulkinta, minilukemuksia,
energiahoitoja, Auramed-analyyseja, kahvila,

 oheistuotteita, ongintaa ja kirppis. Vapaa pääsy!
Henkinen Korkeakoulu

Uusi ohjelma alkaa ke 8.5. ja 4.9.2013
• Haku- ja haastatteluaika: huhti- ja elokuu 2013

Yhteystiedot:
Korppaanmäent. 6, (sis. käynti Velkuanp. 3)

Puh. 09 - 4584 764
nouseva@aurinko.fi  www.aurinko.fi
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Täysin kotimaista.
   Alan huippuosaamista.

Lääkäriasema Ortonin erikoislääkäreiden vastaanotolle pääset nopeasti, 
myös ilman lähetettä. 

Ortopediset tutkimukset ja hoidot
Päiväkirurgiset polvi-, nilkka-, jalkaterä-, olka- ja käsitoimenpiteet
Selkä- ja tekonivelleikkaukset, reumaortopedia
Urheiluvammojen hoito ja kuntoutus
Lasten ja nuorten ortopedia ja skolioosin hoito
Ajanvaraus
Puh. (09) 4748 2705
Ma-to 8-18, pe 8-16

Fysio- ja toimintaterapia
Mm. erilaiset käsittelyt ja hoidot, 
liikuntaryhmät, ergonomia, toi-
mintakyky- ja apuvälinearviointi.

Ajanvaraus
Puh. (09) 4748 6627
Ma-to 8-15.50, pe 8-15

Kipuklinikka  
Fysiatrin, neurologin, reumatologin ja 
psykiatrin vastaanotot

Ajanvaraus
Puh. (09) 4748 2477
Ma-ke 8-15, to-pe 10-15

Lääkäriasema ORTON
Tenholantie 10
00280 Helsnki
Puh. (09)  47481LÄ

ÄK
ÄR

IA
SE

M
A

AJANVARAUS MYÖS 
NETISSÄ 

sairaalaorton.fi/laakariasema
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Kaksikymmentä vuotta 
kontiosaappaissa  
1960-luvulla Ruskeasuo oli lasten 

kaupunginosa, oli oma oppikoulu, 

oli omat partiolippukunnat. Muistan 

nauttineeni näiden järjestämistä las-

tenjuhlista Karjalan yhteiskoululla. 

Siellä oli yllätysongintaa, arvontoja 

herkkukoreineen ja ennen kaikkea 

näytettiin Disneyn lyhytpiirrettyjä. 

Naapuritalon Juha-kaverini innosti 

minutkin mukaan partioon vuosi-

kymmenen puolivälissä, ja samalla 

tavalla ruskeasuolaiset partiopojat 

toivat kavereita mukaan, kun itse olin 

johtajaikäinen.

Alkuvuosinani, kun eri-ikäisten toimin-
taryhmiä oli vielä paljon, lippukun-

tani Ruskeasuon Kontiot kokoontui Rai-
siontiellä kahdessa omassa kellaritilassa, 
isossa ja pikku kämpässä. Ne oli sisus-
tettu vanhempien partiolaisten voimin 
erätyyliin seinälaudoituksin, hirsikalustein 
ja puuarkuin, mikä toi metsätunnelmaa 
kaupunkiin. Toki teimme retkiä oikeaan 
metsäympäristöön. Kymmenvuotiaana 
kolkkapoikana olimme pidemmillä lomilla 
mökkimajoituksessa retkikeskuksissa. 
Retkillä pääsi oikeasti kokeilemaan taito-
ja, joita leikkien ja kilpailujen sivussa oli 
oppinut kaupunki-iltoina, enimmäkseen 
neljän seinän sisällä. Vilkasta poikaryh-
määmme jaksoi innostavasti paimentaa 
pari ehkä lukioikäistä tyttöä - mitä heille 

nykyään kuuluukaan. Myöhemmin varti-
oikäisinä pärjäsimme Nuuksion metsään 
rakennetussa omassa kodassamme 
melko alkeellisin oloin, mutta hyvin eväin. 
Koska koulua oli aluksi kuutena päivänä 
viikossa, metsään lähdettiin aina vapaina 
lauantaina täydessä bussissa muiden 
sen suunnan retkeläisten kanssa. Lop-
pukilometrit käveltiin pitkin hiekkatietä 
ja metsäpolkuja painavin repuin. Perille 
löysimme pimeälläkin otsalamppujen 
avulla. Kolmisenkymmentä kilometriä 
sujui myös pyöräillen.

Kesäisin lippukuntalaiset kokelivat tai-
tojaan (ja sietokykyään)  järjestämällä 
omin voimin rakennetun ja ohjelmoidun 
kesäleirin jonkun järven rannalla, satoi 
tai paistoi. Myös Nuuksio hienoine maas-
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jälkeen partiohuivimme väri päätettiin 
vaihtaa vakiosinisestä keltaiseksi. Mutta 
muutaman vuoden jälkeen silloinen ryh-
mäni nautti valtakunnallisen suurleirin 
Sompion ohjelmasta Saariselän hie-
noissa maisemissa. Vuosia myöhemmin 
pääsimme pari kertaa mukaan Meilah-
den partiolaisten leirille koulutoverini 
ansiosta. Yleensäkään kaupunginosa 
ei ole määrännyt missä lippukunnassa 
partioidaan vaan kaverit.

Viimeisinä vuosinani partiopiirini laajeni 
koko kaupungin alueelle liittyessäni 
johtajakoulutusryhmään. Helsinki tuli 
tutummaksi jo varhaisteininä, kun vartioni 
osallistui syksyisin kaupunkia kiertävään 
Hiipivä haamu -kisaan, jossa tehtäväras-

tit löytyivät vaikeiden vihjeiden avulla. 
Hyviä ideoita kilpailuille ja ohjelmille 
antoivat lähempänä myös Ruskeasuon 
kadut, talot ja puistot, mikseivät Rai-
siontien pitkät pimeät kellarikäytävätkin. 
Valtakunnalliset kampanjat saivat meidät 
kiertämään kaupaten kalentereita tai 
kynttilöitä saadaksemme rahaa toimin-
taan. Ruskeasuolainen lippukuntatoi-
minta alkoi jo 1970-luvulla hiljentyä, kun 
monta innokasta partiovuotta kokeneet 
johtajat alkoivat opiskella ja muuttivat 
muualle, ja myös liittymisikäisten ja 
-intoisten lasten määrä alueella alkoi vä-
hetä. Näistä syistä omakin partiokauteni 
päättyi aikanaan kestettyään melkein 
kaksikymmentä vuotta.q

Pertti ”Pertsa” Noponen

 Tervetuloa asioimaan

 Pikku Huopalahden Apteekkiin
 Korppaanmäentie 4, puh. 436 1270

 Avoinna ma-pe 9.00-18.00
 Juhannusaattona suljettu

Tule tutustumaan uusiin tuotteisiimme ja kysymään neuvoja.
pikku_huopalahti@apteekit.net
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Tavallista parempi 
ruokakauppa

Avoinna arkisin 7-21, lauantaisin 8-18 ja
kaikki sunnuntait 12-18.

Ilmainen parkki talon alakerrassa, sisäänajo Tilkankadulta.
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Kalastava kanttori 
Nina Tilli
 ”Meri on minulle hengästyspaik-
ka, kalastus intohimoni,” sanoo Nina Tilli, 
aluekanttorimme, kun kysyn miten hän 
lataa akut vaativassa luovassa työssä. 
”Liikunta pitää kropan ja pään terveenä, 
salilla käynti takaa sen.” Ja hyvää kuntoa 
tarvitaan, jotta työt tulevat hoidetuksi. 
    Niitä riittää, sillä Nina on koko 
Meilahden seurakunnan A-kanttori. Hän 

vastaa musiikkityöstä eli hänelle kuuluu 
messujen musiikillinen organisointi (mm. 
kuorovierailut), konsertit, kanttoreiden 
työvuorolistat, toimintasuunnitelman ja 
budjetin laatiminen, musiikkikasvatuksen 
suunnittelu sekä verkostoituminen eri 
musiikkitoimijoiden kanssa.
    ”Kuoronjohto on oma syventy-
miskohteeni ja sen tiimoilta minulla on 
kaksi kuoroa: Meilahden kamarikuoro ja 
nuorten aikuisten gospelkuoro.” Messu 
on erityisen lähellä sydäntäni ja sen 
pohjalta on syntynyt mm. koko perheen 
toiminnallinen Puuhamessu kehitystyön 
tuloksena silloisen lapsi- ja perhetyön 
pastorin Kristiina Ridanpään kanssa.”
     Moni ruskeasuolainen oli vii-
me syksynä Meilahden kirkossa stadin 
slangilla toimitetussa messussa, jonka 
jatkoille Nina Tilli oli löytänyt mainioita 
stadilaisia lauluja kahvikupin ääressä 
yhdessä laulettaviksi. Ja kun viime 
marraskuussa oli  seuramme järjestämä 
lastentapahtuma Steiner-koululla, Ninan 
isosta kassista löytyi lapsille soittimia ja 
orkesteri oli hetkessä valmis ja sai myös 
aikuiset mukaan ilonpitoon. Mitähän 
Nina-kanttorin kassissa on  ensi syksyn 
lastentapahtumaa varten? Tai mitä aar-
teita musiikin maailmasta hän tarjoilee 
meille yhdessä Serppo Hovin kanssa 
seuramme juhlassa 60-vuotisjuhlassa  
27. syyskuuta?
    Milloin Nina Tilli havaitsi ensim-
mäistä kertaa elämässään, että hän soi ja 
hänessä soi? ”Tietääkseni olen aina lau-
lanut, pienestä asti. Päivän tapahtumat 
eri sävelillä, tutuilla ja omilla keksimilläni 
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sävelillä, ajatukset ja vastaukset.” Ja sitä 
tietä Nina matkasi  musiikin maailmaan. 
Ensimmäiset laulut olivat Hämähäkki ja 
Tiedän paikan armahan, ensimmäinen 
soitin harmooni. Musiikkiluokka ja –lukio 
sekä konservatorio veivät eteenpäin.

”Rakastuin urkuihin!”
    ”Musiikin ammattia ajattelin 
vasta, kun rakastuin urkuihin. Sain kerran 
kokeilla  ja sinä hetkenä kun painoin ur-
kujen kosketinta ja tunsin äänen tulevan, 
tiesin, tämä se on!” Nina rakastui urkuihin 
intohimoisesti ja teki paljon ja sitkeästi  
töitä rahoittaakseen aikanaan elannon 
ja  opinnot Sibelius-Akatemiassa, missä 
opiskelijatoverit kertoivat, että kanttorin 
töitä oli luvassa vasta 5. tai 6. vuosikurs-
silla.

     ”Niinpä aloitin lastenohjaajana 
Malmin kirkolla. Koska päiväkerho oli 
ihan kirkon kupeessa ja siinä sivussa 
tein jo suntionkin hommia, livahdin aina 
tauoilla kirkon puolelle harjoittelemaan 
uruilla.” Ylivahtimestari kuuli Ninan soit-
toa ja ihmetteli, miksei tyttö tee kanttorin 
hommia. Nina siihen, ettei kai 1. vuosi-
kurssilla oleva voi kanttorina olla. ”Men-
näänpä tuonne toimiston puolelle!” sanoi 
ylivahtimestari ja soitti A-kanttori Heikki 
Poutaselle. ”Siltä istumalta sain kanttorin 
hommia ja sanoin hyvästit 3-vuotiaiden 
lapsosryhmälle.”
   Töitä riitti kanttorin sijaisena eri 
puolilla Helsinkiä ja kolmantena vuonna 
Kalevi Kiviniemen sijaisena Lahdessa 
Ristinkirkon urkurina ja Herttoniemessä 
vuoden sijaisena.

Täyden palvelun kukkakauppa.
Kukkasidonnat.

Kuljetukset koko pääkaupunkiseudulle.
Kukkavälitys kaikkialle Suomeen 

ja ulkomaille yli 140 maahan.

 Palvelemme uudistetussa myymälässä
ark 9.00-17.00, kesälauantait ja sunnuntaisin suljettu.

Koroistentie 4 C-talo. Tervetuloa tutustumaan.

puh. 010 423 9888, www.finnflorist.fi,
myynti@finnflorist
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ajatella kanttorin töihin paluuta.”
    Ja meille Meilahden seurakun-
nan alueella asuville kävi hyvin: Nina 
Tilli valittiin meille kanttoriksi! ”Aloitin 
Meilahdessa kesäkuussa 1999. Saatoin 
myös musiikkiterapia-opintoni loppuun 
ja valmistuin TMT-terapeutiksi. Olem-
me perheeni kanssa kulkeneet pitkän 
vaiherikkaan matkan, jonka aikana olen 
vahvasti saanut kokea Jumalan armon – 
miten vammaisuus ja sen kanssa elämi-
nen voi kääntyä suureksi siunaukseksi.”
     Ninan kotiväkeen kuuluu kihlattu 
Raimo, aikuinen tytär Hilja, lukiota käyvä 
Anton ja Raimon aikuinen poika. ”Ystävät 
ovat siroteltuina ympäri Saksaa ja Suo-
mea, Helsingissä on lähellä äiti-mummi, 
muutama hyvä ystävä – elämän suola.” 
Lähellä on myös meri ja meressä kalat. 
Onneksi! Kalastusretkien voimaannutta-
mana  Nina Tilli valmistaa meille musiik-
kielämyksiä, jotka virkistävät, virvoittavat, 
lohduttavat ja hoitavat. Kannattaa mennä 
yllättymään kotikirkkoon, missä joka pyhä 
on ilmaiskonserttina tarjolla korkeata-
soista musiikkia. Ilmoituksia seuraamalla 
löytää tiedot varsinaisista konserteista 
kauniissa kirkkosalissa, kävelymatkan 
päässä. Ja kun uusi seurakuntakeskus 
valmistuu Ruskeasuolle, musiikki ja sen 
tekijät tulevat vielä lähemmäksi.q

            
  Teksti:Riittasisko Räike, kuva: Nina Tilli

     ”Menin naimisiin, suoritin juuri 
ennen ensimmäisen lapsen syntymää 
urkujen B-tutkinnon ja sitten olikin 
muutto Saksaan miehen perässä.” Eikä 
aikaakaan, kun Nina Tilli johti kirkko-
kuoroa pienessä pohjois-saksalaisessa 
seurakunnassa Hohenfeldessä. ”En 
osannut saksaa, niinpä puhuin suomea, 
englantia, käsin, elein, ilmein. Toinen 
lapsi syntyi Saksassa ja pian olin kahden 
lapsen kanssa vetämässä kirkkokuoron 
harjoituksia tai lapsikirkkoa.” 

 Musiikin täyttämä värikäs lapsi-
perheen elämä jatkui ja Nina Tilli valittiin 
monien hakijoiden joukosta  kanttoriksi 
Erftstadtiin reformoituun kirkkoon keskel-
lä katolista aluetta. Hän oli siihen men-
nessä omaksunut saksan kielen ja tavat, 
sai tehdä monia hienoja musiikillisia pro-
jekteja.   ”Suuri vedenjakaja oli poikamme 
kielenkehityksen viivästyminen ja miehen 
uran kutsu itäiseen Saksaan Dresdeniin. 
Liittomme päättyi eroon ja pojan autismi-
diagnoosi sinetöi päätökseni tulla lasten 
kanssa Suomeen.” Poika tarvitsi läsnä-
oloa 24 tuntia vuorokaudessa, ilta- ja 
viikonlopputyöt olivat poissa laskuista.
 Suomessa Nina aloitti uuden 
ammatin opiskelun, Toiminnallisen 
Musiikkiterapia-koulutuksen Sibelius-
Akatemiassa. ”Uskoin silloin, etten voisi 
koskaan enää toimia kanttorin ammatis-
sa. Suomeen tulon jälkeen eri terapioiden 
tukemana pojan kielenkehitys kuitenkin 
lähti liikkeelle ja edistyminen oli sen ver-
ran valtaisaa, että vuoden päästä saatoin 

Verhoiluliike 
Heikki Manninen 

Ruskeasuolla p. 2416792



37Ruskeasuon kevät 2013

Ruskeasuo-Seura järjestää
Oopperaillan 13.10. Keravalla

Hinta 45€. 
Lähdemme matkaan klo 14.00.
Ennakkoilmoitus Tuulalle 0400786017 tai 
tuula.vanonen@luukku.com

Lisätiedot Tuulalta,
Seuraa ilmoitustaulua!
Tervetuloa mukaan!
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MUNKKINIEMEN APTEEKKI
Professorinaukio 2

p. 477 0100

Palvelemme 
ma-pe 8.30-18.30

la 9-15

4 Tervetuloa kanta-asiakkaaksemme.

4 Toimimme Munkkiniemen      
     terveysaseman naapurissa.

4 Meillä on hyvät parkkipaikat.

MUNKSNÄS APOTEK
Professorspl. 2
tel. 477 0100

Vi betjänar må-fr 8.30-18.30
lö 9-15

4 Välkommen som stamkund.

4 Apoteket finns bredvid Munksnäs     
     hälsocentral.

4 Vi har goda parkeringsmöjligheter.

M u n k s n ä s  A p o t e k

Avaimet käteen -remontit

Tilaa ilmainen arviokäynti p. 020 763 9060

TMG-House Oy, Koroistentie 8, 00280 Helsinki
www.tmgremontti.fi

 l keittiöt             l huonetilat
l kylpyhuoneet  l saunat
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Omassa tutussa K-marketissa on 
helppo liikkua ja etsiä tarvitse-

maansa nopeastikin. Kaupat ovat vuo-
sien saatossa suurentuneet ja tavara-
määrät hyllyillä lisääntyneet ja joskus 
tuntuu mukavalta kun on lähellä tuttua 
henkilökuntaa, jolta voi kysyä neuvoa 
tuotemäärien ja laatujen keskellä.
 Meillä Ruskeasuo-Seurassa on 
ollut erittäin lämpimät muistot kaikista 
K-kauppiaistamme ja olemme saaneet 
heiltä aina kannatusilmoituksen Ruskea-
suolla Tapahtuu -lehteemme ja vuosien 
varrella moniin tilaisuuksiin arpajaisvoit-
toja herkkukoreihin ym. 
 Vuosia vietimme Ruskeasuo-
päivää ja tarjosimme kävijöille Karjalan 

Yhteiskoululla Paraistentiellä herkullista 
vanhanajan lihakeittoa ja ruismarjapuu-
roa. Kävijöitä oli paljon ja ruoka-aineet 
saimme edullisesti juuri omasta K-kau-
pastamme. 
 Nyt päätimme tulla haastattele-
maan kauppiasta ja istun täällä kauppias 
Kauhasen omassa toimistossa. Mapit 
papereineen ovat järjestyksessä hyllyillä, 
mutta henkilökohtaiset tavarat ja muistot 
ovat seiniltä riisutut ja jo paremmassa 
tallessa. Hyväntuulinen Unto Kauha-
nen kertoo olevansa alkujaan kotoisin 
Leppävirralta Savosta ja totesin, että 
sellainen käsityshän on, että savolaiset 
ovat ”mukavia ja lupsakoita” mitä kaikkea 
se sitten tarkoittaakaan.

Kauppias 
Unto Kauhanen
K-Market Fortuna
Nyt on tammikuun 2013 

viimeinen päivä ja eilen ja 

tänään ovat asiakkaiden 

askeleet käyneet tuttuun 

K-kauppaamme nauttimaan 

läksiäiskahveja, koska  kaup-

piaamme Unto Kauhanen 

on päättänyt jäädä hyvin 

ansaitulle eläkkeelle. 

Paljon keitetään hyvää 

Presidenttikahvia ja kakkua 

syödään!



40 Ruskeasuon kevät 2013

 Hän kertoo aloittaneensa työn-
teon jo hyvin nuoresta ja auttaneensa 
kotipaikkakunnan kaupassa tarvittaessa. 
Katselemme vähän kellastunutta lehtiku-
vaa Kauppias Tapio Kaulamon liikkeestä 
ja näemme kuvan keskellä nuoren Unto 
Kauhasen palvelemassa totisena ja kes-
kittyneenä naisasiakasta.  Kuva on otettu 
noin 50 vuotta sitten. Hän myöntää, että 
asiakkaiden palvelu tuntui jo silloin muka-
valta ja niin se vei miehen mennessään 
ja tuntuu edelleenkin mukavalta työltä.
 Koulunkäynnin ja armeijan 
jälkeen kului 5-vuotta Keskon palve-
luksessa ja muissa liikkeissä kunnes 
vuonna 1973 Unto Kauhanen sai oman 
K-kauppansa Riistavuoressa Etelä-
Haagassa. Puoliso oli mukana liiketoi-
minnassa hänen kanssaan yli 20-vuotta.
Täältä hän siirtyi Ruskeasuolle ja myö-
hemmin suurempiin tiloihin Pikku-Huo-
palahden puolelle. 
 Työnteko on vuosien varrella 
muuttunut ja kauppojen aukioloajat pi-
dentyneet. Usein kauppias tulee liikkee-
seensä yhtä aikaa aamulehden kanssa 
eli 4 jälkeen aamulla, jotta tavarat olisivat 
tiskissä ja valmisruokaa tarjolla ovien 
avautuessa jo 7:ltä. Unto Kauhanen 
kehuu myös henkilökuntaansa ja luottaa 
siihen, että kun jokainen hoitaa annetut 
tehtävät kaikki sujuu. Siksi hän pyrkii 
usein viikonloppuisin pitämään vähän 
pitemmän vapaan ja ajamaan  Ylöjärvelle 
nykyiseen ”kesäpaikkaansa”, josta kohta 
tulee hänen vakituinen asuinpaikkansa. 
Siellä viikon kiireet kaikkoavat ja ”akut” 
latautuvat. Ilman vapaa-aikaa ja kesälo-

maa ei tätä työtä jaksaisi tehdä. 
 Utelin Unto Kauhaselta ovatko 
lapset mahdollisesti myös samalla alalla. 
Hän kertoi, että heillä on vain yksi poika, 
joka on toisella alalla, mutta sitten onkin 
isoisällä seitsemän lapsenlasta 20 vuo-
tiaasta nuorimmaiseen 2,5 vuotiaaseen.  
Voin kuvitella , että eniten ovat juuri lap-
senlapset mielissään kun saavat isoisän 
lähemmäksi, koska asuvat Tampereella. 
Yhdessä lähdetään matkalle hiihtoloma-
viikolla jo helmikuussa ja Unto Kauhanen 
aikoo suunnitella matkailua enemmänkin 
nyt kun siihen tulee mahdollisuus. 
Olemme molemmat samaa mieltä siitä, 
että vuodet kuluvat liian nopeasti ja että 
aika kultaa muistot ja mielessä säilyvät 
lopulta vain ne parhaat hetket. Vaikka 
Unto Kauhanen nyt suunnittelee muutta-
vansa Helsingistä Ylöjärvelle hän totesi 
varmaan kuitenkin käyvänsä täällä pää-
kaupungissa silloin tällöin tapaamassa 
ystäviä ja tuttavia. Naapuri, joka on jo 
eläkkeellä soittelee ja odottelee Unto 
Kauhasta kalastelemaan. Voin vain 
sanoa: ”varokaa Näsijärven kalat, kohta 
teitä houkutellaan pataan ja grilliin”.
 Me asiakkaat Ruskeasuolta 
toivottelemme monia nautinnollisia elä-
kevuosia Unto Kauhaselle ja samalla 
toivotamme uuden kauppiaamme Mika 
Rankin tervetulleeksi jatkamaan ja ke-
hittämään K-Market Fortunaa edelleen.
Minä Ruskeasuo-Seuran sihteerinä kii-
tän Unto Kauhasta haastatteluhetkestä 
ja toivottelen myös hänelle puolestani 
mukavaa eläkeaikaa ja pitkää ikää.q
   Maj-Lis Maltela  
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     Hyvät neuvot ovat kalliit,  
            mutta Omalta Välittäjältäsi saat ne ilmaiseksi. 
  Kun olet vaihtamassa kotia, ota avuksesi Oma Välittäjä.  
 Häneltä saat monia kullanarvoisia vinkkejä. 
 Hän myös opastaa ja valvoo etujasi asuntokaupan kaikissa vaiheissa. 

                
                Tuija Harmainen                                       Kiinteistömaailma Luminosa Oy 
                yrittäjä, tj., LKV, eMBA                      Kapteeninkatu 26, 00140 Helsinki    
                040 502 8906                         Puh. 09–698 0894   
                 tuija.harmainen@kiinteistomaailma.fi   

        

Tilaa lääkäri kotiisi!
Miksi lähtisit lääkäriin, kun saat lääkärin 
puhelinsoitolla kotiisi? Kokeneet lääkärimme 
tekevät kotikäyntejä päivit- täin klo 8-23. 
Lääkärillä on aina päivystyslääkkeet mukanaan. 
Myös verikokeiden ja sydänfilmin ottaminen 
onnis- tuu hyvin kotioloissa.

Kotilääkäri 010 633 8585 www.doctagon.fi

TURVAPUHELIN 37,- / kk 
Turvaranneke hälytyspainikkeella, 

24 h hälytysvalmius. 
Tilaa Doctagon Turvapuhelin nyt, niin saat 

asennuksen veloituksetta (arvo 56,-).



42 Ruskeasuon kevät 2013

Puutalojen Ruskea-
suolta Nouskarille

Alkuperäinen seurakuntakoti sijaitsi 
puutalo-Ruskeasuolla jossa aloitin 

pyhäkouluni. Kun vanhaa Ruskeasuota 
alettiin purkaa 50-luvun alussa, seura-
kuntakoti siirtyi Nousiaistentie 6:een, ta-
lon kakkoskerrokseen. Sieltä muutimme 
nykyisiin tiloihin, rakennuksen kellariin. 
Holopaisen Pirkko oli silloin kerho-
ohjaajana ja Kauli Kallioniemi pappina. 
 Mieleeni ovat jääneet Äitien-
päiväjuhlat sekä Joulujuhlat joissa aina 
esiinnyttiin ja toki oli äitikin paikalla 
kyynelehtimässä. Muistoissani on mm. 
”10 pientä kynttilää” jolloin jokaisella 
kymmenellä tytöllä oli palava kynttilä joka 
sammutettiin kun oma kahden rivin runo 
oli lausuttu.
 Pyhäkoulua käytiin sunnuntaisin 
kerhohuoneessa. Vetäjänä oli tuolloin 
Leeni Mattila. Tyttökerhon nimenä oli Isot 
kielot, joista yllä valokuva.q

Tuula Vanonen

Nouskari muistoissani
 
Nykyinen Nousiaistentie 6:ssa si-

jaitseva Ruskeasuon seurakuntakoti 

eli tuttavallisemmin Nouskari on 

ollut ruskeasuolaisten käytössä jo 

olympiavuodesta 1952. Tilassa on 

pidetty kirkollisia toimituksia kuten 

jumalanpalveluksia vuoteen 1970 asti 

sekä pyhä- ja rippikouluja.

Entisestä varastosta seurakuntasa-
liksi remontoitu tila on ollut ruskea-

suolaisille tärkeä kohtaamispaikka näihin 
päiviin asti. Viime vuosina seurakuntakoti 
on ollut lähinnä ruskeasuolaisten oma-
toimisena harrastuspaikkana. Innokkaat 
harrastuskerhot ovat täyttäneet Nous-
karin viikko-ohjelman lähes täyteen. 
Savi- ja pienoismallikerho sekä muskari 
ovat olleet erityisesti alueen lasten ja 
lapsiperheiden suosiossa. Aikuiset taas 
ovat kokoontuneet kangaspuu- ja kä-
dentaitokerhoissa. Ruskeasuo-Seuran 
hallitus kokoontui myös tiloissa kerran 
kuukaudessa. Moni lapsi on myös viet-
tänyt ikimuistoiset synttärit Nouskarissa.
 Seurakuntayhtymä myi koko 
talon vuoden 2012 alussa ja toukokuun 
loppuun mennessä Meilahden seurakun-
ta luopuu tilasta. Osalle harrastusryhmis-
tä on löytynyt väliaikainen jatkopaikka 
vuoden loppuun asti. Uusi seurakuntakoti 
valmistuu Paraistentielle tiettävästi elo-
kuussa 2014.q

Merja Laavola
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Kuvassa mm. Kati, Pirjo, Anneli ja minä, Tuula, ilta-
auringon paisteessa Nouskari kutosen pihalla.
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Kangaspuiden kolketta 
Nouskarilla
 

Kangaspuukerhomme saatua uuden 
kudontapaikan Ruskeasuon Seura-

kuntakodilta (Nousiaistentie 6) aloitimme 
kangaspuiden keräämisen. Joku kutoja 
toi omat puunsa kerhon käyttöön, myös 
vanhoja kangaspuita löytyi talon vintiltä. 
Lisäksi tilasimme yhdet uudet kangas-
puut tehtaalta, koska jäsenmäärämme 
tuntui yhä kasvavan.
 Kerhollamme ei ollut vakinaista 
ohjaajaa, mutta useilla kerholaisilla oli 
aikaisemmin opittu taito tallella, jolloin 
uudetkin aloittelijat saivat opastusta.
Useilla kerholaisilla oli myös leikattaviksi 

sopivia kankaita kotona ja niistä saivat 
monet kutojat kauniita mattoja lattioilleen.
Pidimme myös joitakin myyjäisiä ja 
markkinoita kerhossamme, joihin onnis-
tuimme saamaan runsaasti asiakkaita. 
Ainakin kerran osallistuimme Meilahden 
kirkolla pidettyihin myyjäisiin ja käsityöm-
me kävivät hyvin kaupaksi. Kudoimme 
myös muutaman maton seurakuntamme 
kesäkodille. 
 Kerhossamme oli sekä iäk-
käämpiä että nuoria kerholaisia ja 
vähitellen vanhemmat kutojat luopuivat 
kutomisesta. Heidän tilalleen tuli kuiten-
kin nuorempia kutojia ja niinpä kudontaa 
on jatkunut seurakunnan tiloissa jopa 
vuoteen 2012 saakka.q

                                                     Eila Toijala

TEBOIL
Kyllä käy

TB-RUSKEASUO
24 h

Koroistentie 10, 00280 Helsinki
puh. 477 7810

AUTOASI-korjaamo huoltaa kaikki autot.

Kaikenkokoisia autoja vuokrattavissa
Otamme vastaan veikkaus- ja lottokuponkeja
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Toimimme Meilahden kirkolla, ko-
lomme sijaitsi kerhohuoneessa. 

Partionimeni oli Sirkku, jota ei koskaan 
kuitenkaan käytetty, vaan minua kutsut-
tiin Pohataksi. Siihen aikaan meillä oli 
partiopuku. Huivin sai solmia kun juh-
lallinen partiovala oli vannottu kirkossa. 
Partiorippikoulun kävin Lohjan Kaart-
salossa v. 1958. Vetäjänä siellä toimi 
Leeni Mattila. Olin myös seisomassa 
kunniakujassa Meilahden kirkon vihki-
mistilaisuudessa jossa oli paikalla tasa-
vallan presidentti Paasikivi. Jännitin niin 
että pyörryin. 
 Mukavimmat muistot ovat tie-
tenkin kesäleireiltä Lopen Kaartsalossa. 
Ei ollut makuupusseja, vaan oljet patja-

pussiin haettiin maalaistalosta – kävellen. 
Ei ollut vessaa, vaan riuku jossa kaikki 
tarpeet tehtiin. 
 Si ihen aikaan suorit imme 
erilaisia kuntoisuusmerkkejä jotka kiin-
nitettiin partiopuvun hihaan. Minulla oli 
niitä hiha täynnä. Oli terveydenhoitoa, 
köksää, rikoksen selvittämistä ym. Ter-
veydenhoidosta muistan vieläkin kuinka 
haavat sidotaan. Murhatutkimus oli tosi 
jännittävä. ”Ruumis” oli huoneessa jonne 
mentiin kirkon eteisestä rappusia alas. 
Huoneessa makasi ”verinen” henkilö. 
Huh huh, puistattaa vieläkin! Jouduimme 
kyselemään kulkijoilta Pihlajatiellä olivat-
ko he nähneet jotain epäilyttävää. Tätä 
en ole koskaan unohtanut. 

Minun partiolippukuntani oli Viestitytöt.
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 Lippukunnanjohtajana toimi 
Dagmar Pantio ja meidän ohjaajanam-
me oli Tipsa Aitokari. Dagmar Pantio oli 
jämpti täti. Kun partioilta oli ohi, meidän 
oli pakko mennä iltakirkkoon ja istua siel-
lä etupenkillä. Nyt hävettää kun muistan, 
että keksimme mitä uskomattomimpia 
selityksiä ettei olisi tarvinnut mennä 
iltakirkkoon. Siellä oli sitten kaikenlaista 
tirskuntaa. Nyt kun seuraan riparilaisia, 
joiden on pakko käydä kirkossa tietty 
määrä, ymmärrän heitän varsin hyvin. 
Tuntuu tosi tutulta kun he yrittävät saa-
da ajan kulumaan pelejä pelaamalla ja 
kertomalla vitsejä toisilleen. q

Teksti ja kuvat: Tuula Vanonen

Yllä: Retkelle lähdössä, Tuula oikealla 
ja vas.: vartio ilmoittautuu, Tuula toinen 
oikealta.

!
Eläinlääkäriasema,

20 vuotta ammattitaitoista  

elŠinlŠŠkintŠŠ 

Pikku Huopalahti 

KorppaanmŠentie 24 
p. (09) 436 2022 
 

Munkkivuori 

Ulvilantie 25 
p. (09) 436 1451 

 
www.kapalamaki.fi 
!
!

Putkityöt 
ammattitaidolla

E T E L Ä - V A N T A A N   
P U T K I   O Y

Kiskontie 20, 
00280 Helsinki

puh. 241 2002,  
0400 410846

Faksi 4773505
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Isoäitini, juurevaa körttisukua Pohjan-
maalta, tutustutti minut jo ennen koulu-

ikää Nouskarin seurakuntakotiin. Hän otti 
minut ja serkkuni usein mukaansa iltahar-
taustilaisuuksiin. Oman ikäistäni seuraa 
näissä tilaisuuksissa ei kuitenkaan ollut 
serkkuani lukuun ottamatta ja kun kävi 
ilmi, että isoäitini pystyi peittoamaan 
papin virrenveisuussa varsin kevyesti, 
mielenkiintoni lopahti nopeasti. 
 Se virisi kuitenkin uudestaan 
kun NMKY alkoi järjestää kerhoiltoja 
tilassa. Ne olivat suosittuja ruskeasuo-
laisten poikien keskuudessa, sillä ohjel-

maan kuului jännitysromaanin luentaa, 
tietokilpailuja ja joka kerhoilta tähysteltiin 
Järvisen (muistaakseni iltojen vetäjän 
nimi) tuloa ja oliko tällä kantamuksenaan 
elokuvaprojektori. Oikea elokuva kruuna-
si illan. 
 Vuoroviikkoina kokoonnuttiin 
Raisiontie nelosen kellarin kokoushuo-
neessa; siellä oli pelejä - korona ja pin-
gis - sekä sarjakuvalehtiä ja kirjoja joita 
sai lainata. Tunnelma oli rento ja joskus 
pelien tiimellyksessä hulvatonkin. Toisin 
oli Nouskarilla, jossa kokoukset sujuivat 
jotenkin virallisemmin – oli jopa sihtee-
rikin, joka kirjasi läsnäolijat ja napsautti 
pihdeillä reiän jäsenkorttiin.
Näitä ”pisteitä” laskettiin ja kerättiin ahke-
rasti kaikenlaisia askareita suorittamalla 

Algebran kaavat ja 
katekismus
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ja osallistumalla NMKY-merkkien myyn-
tiin. Se oli kovaa jalkatyötä, joka tuotti 
Ruskeasuolla laihanlaista tulosta. Niinpä 
teimme me Nouskarin kundit Sainion 
Sepon johdolla hyvin suunnitellun myyn-
timatkan töölöläistaloihin, joiden tuotto 
Ruskeasuon rappukäytäviin verrattuna 
oli ylivertainen. 
Kyllä siinä kengänpohjat kuluivat kun 
paineltiin iltamyöhään myyntitöissä! 
Toisaalta oppihan siinä lyhyessä ajassa 
paljon kanssaihmisistä sen mukaan kuin-
ka he meihin koulupoikiin suhtautuivat.
Kymmenen parasta myyjää kuittasivat 
pokaalin ja pinon seikkailuromaaneja 
urakkansa päätteeksi, allekirjoittanut yh-
tenä joukosta. NMKY jäi, mutta Nouskari 
kutosen seurakuntasali ei.

 Kävin rippikouluni Nouskari 
kutosen tiloissa kulmakunnan muiden 
poikien kanssa vuonna 1965. Rippipap-
pinamme toimi pastori Tauno Sarantola.
Rippikoulu käytiin syksyllä, viikoittain 
keskiviikkoisin. En muista kokoontumisen 
kestoa, mutta ”välitunti” pidettiin ja tuntui 
kuin koko ilta olisi huvennut katekismuk-
sen äärellä. Läksyjen luvulle jäi keski-
viikkoisin aina siksi vähän vähemmän 
aikaa ja muistan että katekismukseni 
takakannessa on joitain algebran kaa-
voja, joita ratkoin tuolloin ystäväni Hannu 
Rajamäen kanssa Tauno Sarantolan 
huomaamatta. 
 Suuri osa rippikoulua käyvistä 
oli joko ystäviäni Nousiaistentieltä tai 
koulutovereitani muualta Ruskeasuolta. 
Puutalojen Ruskeasuota ei ollut tuolloin 
vielä kokonaan purettu ja osa joukosta 
tuli sieltä. Se oli hyvä läpileikkaus kau-
punginosan tietyn ikäisestä nuorisosta. 
Meidät konfirmoitiin Meilahden kirkossa 
itsenäisyyspäivänä 6.12.1965.
 Palasin Nouskari kutosen 
tiloihin vuosikymmeniä myöhemmin 
Ruskeasuo-Seuran johtokunnan koko-
usten myötä. Seuralta oli ”mennyt alta” 
yksi jos toinenkin kokoustila – nyt siis 
viimeisenä Seurakuntakoti. 

v

 Asuin koko lapsuuteni ja nuo-
ruuteni Nouskari kutosessa, äitini aina 
kuolemaansa saakka vuoteen 2004. 
Sen jälkeen tyttäreni asui talossa vielä 

Rippikouluryhmä 
vuosimallia 1965.
Ylärivi vasemmalta: Heikki 
Palenius, Pertti Tamminen, 
Seppo Rytkönen, Matti 
Orivuori, Hannu Rajamäki, 
Matti Reinikainen, X,X,X
Keskirivi vasemmalta: X, 
Kimmo Kivi, Jyrki Erra, 
Tapio Leinonen, Heikki 
Timonen, X,X,X,X,X
Alarivi vasemmalta: Tarja 
Metsänen, Erja Helminen, 
Eeva Markkanen, Hannele 
Vehkaoja, pastori Tauno 
Sarantola, Päivi Heiskanen, 
X, Seija Heinonen.
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helmikuuhun 2013. Oman sukuni ja 
perheeni yli 60-vuotinen tarina talossa 
päättyi siis samana vuonna kuin Nous-
kari kutosen seurakuntasalin tarina.
 En malta olla mainitsematta 
tässä yhteydessä talon erikoisesta 
”vieraskirjasta”. Sen on talon nuoriso 
piirtänyt Nouskari kutosen vintin huo-
koiseen kaasubetonitiilistä muurattuun 
seinään yli kuuden vuosikymmenen 
kuluessa. Siellä ovat tallella nimmarit: 
Sepe, Esa, Ola, Jora, Jykä, Timppa, 
Maukka, Merja, Jarmo, Hessu, Tabu. 
Kimi, Love Forever ja monta muuta. 
Aikaa on siis vintilläkin vietetty – seu-
rakuntakoti kun ei ollut aina auki.q

Teksti ja kuva: Jyrki Erra

Kuntojumpat lähellä Sinua
Meilahden yläasteella, Kuusitie 12
- Kaikenikäisille ja kaikenkokoisille naisille -
Syyskauden jumppakalenteri valmistuu 
elokuussa. Tiedustelut: asiukola@welho.com

Naisvoimistelu-
seura Karjalaiset
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 Ruskeasuon koulun auton-
kuljettaja Aaretti Kammonen kuskasi 
Ruskeasuon koululaiset pyhäkouluun ja 
vaimonsa Ulla Kammonen piti pienten 
pyhäkoulua seurakuntasalin pikkuhuo-
neessa, kun taas Tuulikki -täti eli Mei-
lahden koulun ihana terveydenhoitaja 
Tuulikki Hannukainen oli isojen opettaja. 
Flanellotaulu havainnollisti rauhallisesti 
ja mielenkiintoisesti kerrottuja raamatun 
kertomuksia. Lopuksi saatiin taas yksi 
päätarra lisää kirkonpenkkiin.
 Myöhemmin olin itsekin pyhä-
kouluopena Ruskeasuolla. Lapsia ei ollut 
kuin kourallinen. Selailin Tuulikki -tädin 
kauniilla käsialalla tekemiä osallistuja-
listoja ja huomasin, että ”melkein kaikki” 
kävivät muinoin hänen pyhäkoulussaan.
Vanhemmat eivät meitä kerhoon tai pyhä-
kouluun tuoneet tai vieneet. He tunsivat 
toisensa naapureina, Lions klubin, Rus-
keasuo-Seuran, partion, seurakunnan ja 
puistotädin puiston myötä.
 Omat vanhemmat lapseni saivat 
käydä seurakuntakodilla puuhiksessa eli 
arkipyhäkoulussa ja miniatyyrikerhossa 
ja minä keskiviikkokerhossa tapaamassa 
ystäviäni. 
 Ruskeasuon seurakuntakotivai-
heideni loppuhuipentuma oli osallistumi-
nen kuopukseni kanssa Anna Hanskin 
muskariin  jonka leppoisa ja lämmin 
tunnelma lämmitti jopa salin kylmiä kivi-
lattioita. 
Toivottavasti  uusi seurakuntakoti pa-
lauttaa ja luo uutta yhteisöllisyyttä 
Ruskeasuolle.q
                  Laura Klockars o.s. Kahanpää
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iMuistoja Ruskeasuon 
seurakuntakodilta  
1970 –luvulta alkaen

Päiväkerhon opettajan nimi oli Mikki-
hiiri. Leikimme Apilan muotoisessa 

hiekkalaatikossa. Leivän välissä oli 
voipaperikurkku suolan kera. Kolmion 
muotoinen Trippi oli vähän hankala pitää 
kädessä. Vahtimestarilla oli kukkahuivi. 
Tuulikaapin vasemmassa nurkassa oli 
irtonainen musta lattiakivi jonka alla asui 
hirveän iso hämähäkki.
 Tule kanssani herra Jeesus  
-laulu laulettiin tyttökerhon loppupiirissä. 
Sitten saatiin tarra kerhokorttiin. Yhtään 
en muista mitä kerhossa tehtiin tai pu-
huttiin. Siellä oli paljon ruskeasuolaisia 
puisto-, tarha- ja koulukavereita: Iso-
veljeni myötä myös poikakerholaiset  ja  
lennokkikerholaiset olivat tuttuja.
 Pyhäkoulussa oli harras tun-
nelma. Iso messinkinen kello roikkui 
korkealla huterassa telineessä. Joku 
onnellinen sai soittaa kelloa kolme ker-
taa. ”Kellot kaikuu, kellot temppelin, nyt 
on Herran pyhä päivä parahin” - lasten 
virren sanat tulevat kai selkäytimestä 
kuten muutkin pyhäkoululaulut. Keltaisen 
pyhäkoululaulukirjan harvat kuvat ovat 
tallentuneet muistiin. Lempeä ja iloinen 
Tuulikki -täti lauloi matalalla hiljaisen 
käheällä äänellä kanssamme. Jossain 
vaiheessa seurakuntakodille tuli mankka 
ja virsikasetteja, mutta eivät ne olleet niin 
kivoja kuin Tuulikki -tädin laulu. 



Ruskeasuo-Seura ry
Ruskeasuo-Seura ry. on 27.9.1953 perustettu koti-
seututyötä tekevä kaupunginosayhdistys, jonka 
päätarkoituksena on viihtyvyyden säilyttäminen 
ja lisääminen Ruskeasuon alueella mm. tekemällä 
esityksiä kaupungin päättäville elimille. Tätä 
toimintaa voit tukea liittymällä jäseneksi ja tule-
malla toimintaan mukaan. Yhdistys on Helsingin 
kaupunginosayhdistys ry:n (HELKA) jäsen ja siten 
myös kotiseutuliiton jäsen.
Jäsenyydet: Henkilöjäsenmaksu á 10 eur.
Taloyhtiön kannatusjäsenmaksu 30 eur / talo.

Ruskeasuo-Seura ry:n tilinumero: 
Ålandsbanken 660100-3584356.
Jos maksat tililtä, voit samalla pankkisiirrolla 
maksaa useammankin henkilön jäsenmaksun. 
Muista mainita nimi, osoite ja mielellään myös 
puhelinnumero.

Johtokunta v. 2013
n Puheenjohtaja Tuula Vanonen, 
Sauvont. 6 B 2,   puh. 0400-786017, 
tuula.vanonen@luukku.com
n Varapuheenjohtaja, lehden toimitus: 
Jyrki Erra, Kiskontie 12, puh. 050-3003068, 
jyrki.erra@welho.com
n Sihteeri, lehden mainostilan myynti: 
Maj-Lis Maltela, Koroistentie 15 A, 
puh. 0500 417685, maisa.maltela@kolumbus.fi
n Rahastonhoitaja: Essi Lindroos, Kiskontie 33, 
puh. 050 5614923, essi.lindroos@gmail.com 
n Taina Haavisto, Maskuntie 4 A 5, 
puh. 050 3660906, taina.haavisto@elisanet.fi
n Heli Ilkka, heli.ilkka@sanomamagazines.fi
puh. 0400-657170
n Merja Laavola, Maskuntie 8 A 6, 
puh. 050 3599138, merja.laavola@gmail.com
n Riittasisko Räike, Koroistentie 6, 
riittasisko@luukku.com, puh. 0400 474153
n Mikael Tikkanen, Koroistentie 15 B, 
puh. 0400-474661, mikael.tikkanen@orton.fi
n Taina Toijala, Kiskontie 26A, 
taina.toijala@suomi24.fi, puh. 050 5968797

Ruskeasuo-Seura ry:n osoite: 
Sauvontie 6 B 2, 
00280 Helsinki

                myydään
Ruskeasuo -Ajurikylästä kaupungino-
saksi, kaupunginosahistoriikki, 367s.,
yksityiselle á 40€, yrityksille  á 45€.

Ruskeasuon kaupunginosapolkuopas 
omaan kaupunginosaasi, 65s., 2 €.

DVD Ruskeasuo-elokuva, kuvattu 
v. 1963-64, (ei ääntä), Hinta 10€.

Tiedustelut:
Tuula Vanonen
tuula.vanonen@luukku.com
0400 786017



Myös liikuntaa ohjaavat fysioterapeutit, 
joten meillä kuntosi kohenee terveellisesti 

ja turvallisesti. Sopivan kokoisissa
ryhmissämme ohjaus on yksilöllistä.

Löydä oma lempituntisi ja
ilmoittaudu netissä osoitteessa

 www.fysiosporttis.fi!

Espoo - Helsinki - Kauniainen - Vantaa

•	 Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia
•	 Neurologinen fysioterapia
•	 Ikäihmisten fysioterapia
•	 Lasten fysioterapia
•	 Lymfaterapia
•	 Jalkaterapia
•	 LPG-hoito
•	 Akupunktio
•	 Lääkäripalvelut
•	 Urheilufysioterapia
•	 Kraniosakraaliterapia
•	 Alaraaja-analyysit ja tukipohjalliset
•	 Kelan vaikeavammaisten kuntoutus
•	 Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapia
•	 Leikkausta edeltävä ja sen jälkeinen kuntoutus

FysioSporttis Wilhelmiina
Taavetti Laitisen katu 4, 00300 Helsinki
puh.	09	540	43	490	|	www.fysiosporttis.fi	
Avoinna: ma-to 8-20, pe 8-17 ja la 9-16 

Kuntouttavaa
terveysliikuntaa

Fysioterapiapalvelut 
tarpeittesi mukaan

Vuonna 1971 perustettu FysioSporttis on 
pääkaupunkiseudun suurin ja tunnetuin yksityinen 

fysioterapia- ja terveysliikuntapalveluita tuottava yritys.

FysioSporttis Wilhelmiinassa Pikku Huopalahdessa 
sinulle on tarjolla fysioterapiaa, terveysliikuntatunteja 

sekä hyvin varusteltu kuntosali. Tervetuloa!



Jumissa? 

Erityisesti Sinulle

Hierontaklinikka on avoinna 29.4.–31.5.2013
ma klo  08–16
ke klo  10–18
pe  klo  08–14

Hierontahinnasto
30 minuuttia 15 €
45 minuuttia 20 €
60 minuuttia 25 €
90 minuuttia 35 € 

Tervetuloa rentouttavaan käsittelyyn!

Ajanvarauspuh. 040 662 5112

Sisäänkäynti
Tenholantie 10 E, (Ruskeasuo) Helsinki
ORTON Invalidisäätiön pääoven 
vasemman puoleisesta ovesta, 
hissillä 6. kerros

Tule rentouttavaan
opiskelijahierontaan!


