Ruskeasuo-Seura ry:n
vuosikokous

tilanteesta. Viime marraskuussahan
keskukseen saapui 120 pakolaista sotaa
käyvistä Lähi-idän maista. Viljamaa ei
kertonut keskuksessa asuvien tämän
hetkistä määrää, ainoastaan sen, että
keskuksen kapasiteetista on käytössä

Asiaa ajankohtaisista kysymyksistä
ja filminostalgiaa vuosikymmenten
takaa

R

70%. Asukkaat ovat pääosin perheitä,
kullakin perheellä on käytössään huone.
Sopeuttaminen on aloitettu suomenkielen opiskelulla, ympäristöön tutustumisella ja urheilulla. Vuosikokousyleisön

uskeasuo-Seura ry:n vuosikokous
pidettiin 7.3. Seurakuntakeskus

Rastissa Tenholantie 6:ssa. Tilaisuuden aluksi seuran puheenjohtaja Jyrki
Erra toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja
alusti lyhyesti illan avaavaa filmiesitystä
Ruskeasuo 1963-64. Filmi on remasteroitu alkuperäisestä, Paavo Luostarisen
vuonna 1963 kuvaamasta kaitafilmistä
Riitasisko Räikkeen avustuksella. Filmin
tuhoutunut ääniraita on palautettu tähän
viimeisimpään versioon, Aira Rusanen
selostaa filmin alkuperäisen käsikirjoituksen mukaisesti.
Yleisö seurasi nostalgisissa tunnelmissa
hiiskumatta ja keskittyneesti kameran
kiertelyä Ruskeasuon maisemissa. Tähän saattoi tosin olla syynä myös äänentoiston vaatimaton taso – ääni tuli pienen
läppärin kaiuttimesta. Silti aplodit tämän
kaupunginosamme elämää taltioineen

joukosta esitettiin lukuisia kysymyksiä
asukkaiden arkipäivästä, koulutuksen
järjestämisestä ym. käytännön asioista.
Viljamaan puheenvuoron jälkeen Anne
Terävä poliisin ennalta estävästä toiminnosta kertoi työstään ja poliisin
toimintakuviosta joka on muuttunut siitä
kun ruskeasuolaisillakin oli oma kaupunginosapoliisinsa. Talouden leikkaukset
ovat muutaneet myös poliisin toimintaa
ja yhtenä toimintamallina on nykyisin ennalta estävä toiminto, toimialueena koko
kaupunki. Siinä resurssit keskitetään
ennakoivasti ”sinne missä tapahtuu”.
Kokousväki ilmaisi huolensa myös Ruskeasuon turvallisuustilanteesta. Terävä
kertoi että Ruskeasuon turvallisuustilanne on hyvä – ”kaupunginosassanne ei
tapahdu mitään” - ja luetteli sitten joukon yksinkertaisia perustoimintoja joilla

elokuvan jälkeen olivat runsaat.

omaisuusvahinkoja voi itse kukin estää.

Filmiesityksen jälkeen SPR:n edustaja,

toimimista kuin huolehtimista asunnon

vastaava ohjaaja Hanna Viljamaa kertoi
Ruskeasuon vastaanottokeskuksen
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Neuvot koskivat niin pankkikortin kanssa
turvalukituksesta. Kaiken kaikkiaan kokousväen kysymyksistä heijastui huoli
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koko Eurooppaa koettelevasta epävarmuudesta, sehän kulminoituu tavalla tai
toisella lopulta yksittäisen ihmisen arjen
tasolle.
Varsinaisen vuosikokouksen puheenjohtajana toimi perinteiseen tapaan Raul
Röhr, sihteeriksi valittiin Taina Toijala.
Kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat. Essi Lindroos seuran rahastonhoitajana esitteli tulo- ja menoarvion
ja totesi vuoden olleen taloudellisesti
hyvä seuralle. Jyrki Erra kävi lyhyesti
läpi edellisvuoden toimintakertomuksen
ja vuoden 2016 toimintasuunnitelman.
Seuran johtokunnassa tapahtui myös
muutoksia. Merja Laavola ja Sofia Sarivaara erosivat johtokunnasta. Muilta
osin vanha johtokunta valittiin uudestaan
Jyrki Erran jatkaessa puheenjohtajana.
Uusiksi jäseniksi johtokuntaan tulivat
eronneiden tilalle Aira Rusanen ja Pentti
Tirkkonen.
Tilaisuudessa myytiin tuliterää DVDlevyä ja Ruskeasuo-postikorttisarjaa.
Kokousväliajalla Inga Packalen jakoi
tiedotteita tulevasta kesäretkestä.q

Ruskeasuo-Seura kiittää
niitä ruskeasuolaisia
taloyhtiöitä, jotka ovat tukeneet
seuramme toimintaa.

Keskuspuiston kanahaukkaparin toinen
osapuoli pääsiäisenä 2016. Seuraavalla
sivulla pesälinna.

Taantuneet lintulajit
palaavat
Keskuspuistoon
Kirjoitin vuosi sitten tämän lehden
palstoilla liito-oravan paluusta Keskuspuistoon. Tätä hämärän eläjää
harva on päässyt näkemään sen liidellessä puiden lomassa. Mutta myös
muut aikoinaan taantuneet metsän
lajit ovat tekemässä paluuta.

H

uuhkajat ovat saaneet jo city-liitteen
nimeensä eikä vähiten siksi, että

kuuluisin niistä esiintyi muutama vuosi

Ruskeasuon kevät 2016

31

Ruskeasuolla havaitsin muutaman
muunkin lajin ryhtyneen paluumuuttajaksi. Pari vuotta sitten nuolihaukkapariskunta risteili ahkerasti korentopyynnissä
Maskuntien yllä eikä aikaakaan kun nuolihaukkapoikue nousi taivaalle emojensa
seuraan. Kanahaukat, Helmiksi ja Heikiksi ristityt, valtasivat reviirin viime kesänä Uimastadionin männiköstä. Media
seurasi poikasten varttumista ahkerasti
ja muistaakseni poikasillekin annettiin
sitten Olympiastadionilla kesken jalka-

rengastuksen yhteydessä nimet.

pallo-ottelun lennähdellen maalitolpan

Tämä reviiri ei ole jäänyt ainoaksi. Haukat

päältä toiselle. Cityhuuhkajien maine

ovat levittäytynet vaivihkaa laajemmalle-

urbaanina lintuna vakiintui viimeistään

kin Keskuspuistoon – jopa Ruskeasuon

kun toinen huuhkajapariskunta perusti

välittömään naapuriin - hieno asia jota

pesänsä Forumin rakennuksen katolle.

kymmenisen vuotta sitten kukaan ei olisi

Näitä lintuja kävin itsekin vannoutuneena

uskonut todeksi.q

lintuharrastajana ihmettelemässä.

Kuvat ja teksti: Jyrki Erra

iststo.fi
Isännöitsijätoimisto Jani Peltola (IAT) tarjoaa kattavan perinteisen
isännöintipalvelun taloyhtiöille Helsingin kantakaupungin alueella.
Taloyhtiökohtaisen palvelukokonaisuuden toimittamisessa kantavat
periaatteet ovat aina palvelualttius ja sydämellisyys.
Pyydä nyt tarjous paikallisesta
asiakaslähtöisestä isännöinnistä
taloyhtiöllenne!
Lue lisää kotisivuilta www.iststo.fi,
mailaa jani.peltola@iststo.fi tai
soita 040 553 7119.
32
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Täyden palvelun kukkakauppa.
Kukkasidonnat.
Kuljetukset koko pääkaupunkiseudulle.
Kukkavälitys kaikkialle Suomeen
ja ulkomaille yli 140 maahan.
Palvelemme ark 11.00-17.00, la-su suljettu.
Sesonkiaikana olen paikalla pidempään ja sopimuksesta
aina tarvitaessa.
Aina valmiita kimppuja, tervetuloa Koroistentie 4 C-talo.

puh. 010 423 9888, www.finnflorist.fi,
myynti@finnflorist
Ruskeasuon kevät 2016
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Harmaakaihin oireet ja
hoito

kiöllä. Keinomykiön vahvuus määritetään

Harmaakaihilla tarkoitetaan silmän
mykiön eli linssin samentumista.
Kaihi estää valon kulkua silmän
aistinsoluille verkkokalvolle ja näkö
heikkenee. Harmaakaihin kehittymiseen vaikuttavat potilaan ikä, perussairaudet, perinnölliset tekijät.
Monipuolinen ravitsemus ja terveet
elämäntavat, kuten tupakoimattomuus ja uv-säteilyn välttäminen,
hidastavat kaihin kehitystä.

vähentää potilaan riippuvuutta silmälaseista

yksilöllisesti leikkausta edeltävien mittausten perusteella. Premium eli erikoislinssillä
voidaan korjata silmän taittovirhettä ja
leikkauksen jälkeen. Linssistä riippuen on
mahdollista päästä eroon kaukolaseista tai
silmälaseista kokonaan.
Päiväkirurginen kaihileikkaus tehdään
pääsääntöisesti silmätippapuudutuksessa ja voidaan tehdä molempiin silmiin
samalla kertaa. Mikäli potilaalla on muita
silmäsairauksia tai tulehdukselle altistavia
tekijöitä, voi eri päivinä toteutettu leikkaus
olla turvallisempi vaihtoehto.

- Harmaakaihi yleistyy iän myötä.

Oireet
Harmaakaihin kehittyessä lukeminen,
hämäränäkö ja värien erottaminen vaikeutuvat. Kaihi voi aiheuttaa myös häikäistymistä, yhden silmän kaksoiskuvaa ja
taittovoimakkuuden muuttumista.
Harmaakaihin edetessä autoilu etenkin
pimeällä vaikeutuu, puhelimen näytön
erottaminen käy mahdottomaksi ja lähityöskentely on hankalaa hyvästä kohdevalosta
ja asianmukaisista silmälaseista huolimatta.
Häikäisy vaikeuttaa myös näyttöpäätetyöskentelyä ja autoilua valoisalla. Tämä voi olla
erityisen häiritsevää työikäiselle.
Kaihi voidaan todeta silmälääkärin tutkimuksessa ja löydösten sekä potilaan
kokemien oireiden perusteella suunnitella
leikkaushoito. Nykytekniikalla kaihileikkaus

- Silmälääkärin suorittamassa tarkastuksessa voidaan luotettavasti todeta 		
silmäsairaudet ja ohjata potilas oikeaan
hoitoon.
- Päiväkirurginen kaihileikkaus on nopea 		
ja turvallinen hoito.
- Kaihileikkauksessa premium-linssejä 		
käyttämällä voidaan korjata taittovirheitä tai päästä eroon silmälaseista 		
kokonaan.
Meillä yksilöllinen hoitosuunnitelma tehdään aina yhdessä potilaan kanssa.
Silmäkirurgimme ovat mukanasi hoidon
kaikissa vaiheissa. Tapaat kirurgisi ennen
leikkausta arviointivaiheessa sekä leikkauksen jälkitarkastuksessa.q

on nopea, turvallinen ja kivuton hoito. Leik-

Kaisu Järvinen

kauksessa potilaan oma samentunut mykiö

silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi

eli linssi poistetaan ja korvataan keinomy-

Coronaria Tilkan Silmäsairaala

34
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Ruskeasuo-Seura
perusti kolmen hyllyn
kaupunginosakirjaston
Kun lukija ei tule kirjan luo (etenkään nyt kun Töölön kirjasto on
remontissa), tulee kirja lukijan luo.
Ruskeasuo-Seurassa heräsi ajatus
pienen kaupunginosakirjaston perustamisesta. Kirjasto toimii Rastissa.
Laajuus: kolme hyllyä.

M

atkustimme viime vuodenvaihteessa Saksassa, Aachenissa. Pienellä

kävelykatualueella kaupungin keskustassa huomioni kiinnittyi corten-teräksestä
(teräslaatu jota käytetään rakennusten
julkisivuissa yms. tarkoituksellisesti
sen näyttävän ruostumisominaisuuden
vuoksi) ja lasista rakennettuun pieneen
vitriinikaappiin. Luulin kaappia ensin
jonkin kirjakaupan mainoskaapiksi sillä
se oli täynnä kirjoja. Mutta sitten paikalle
saapui nainen joka yllättäen avasi kaapin
oven ja alkoi tarkastella kaapin sisältöä
– siis kirjoja. Hetken katseltuaan hän valikoi kirjan, pisti sen laukkuunsa ja kaivoi
samalla laukustaan toisen kirjan, jonka
asetti ottamansa tilalle. Ja sitten vain

Nainen valikoi mieleistään luettavaa
Aachenin Burtscheidissa kaikille avoimesta
kirjakaapista. Lainaus on ilmaista, palautus omantunnon mukaan. Omia kirjojasi
voit tuoda kaappiin muiden iloksi itse ne
luettuasi.

36
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kaapin ovet kiinni! Eikä hän ollut minkään

ja kirjat löytyvät Tenholantien puolen

kirjakaupan myyjä. Idea oli yksinkertai-

isojen ikkunoiden läheisyydessä olevasta

nen ja kerrassaan hieno: katukirjasto.

hyllystä. Kirkkoherra Hannu Ronimus

Lainaat ja palautat kirjan omaan tahtiisi,

lupasi ystävällisesti käyttöömme kolme

ja jos omassa kotihyllyssä alkaa olla

hyllyä. Ensimmäinen lasti romaaneja,

tungosta, voit tuoda yhden tai useamman

elämäkertoja ja dekkareita lainattavaksi

kirjan vitriiniin muiden lainattavaksi tai

löysi sijansa hyllystä jo 30.03.

ehkäpä muiden omaksi. Mitään laina-

Voit lainata kirjoja vaikkapa

uskirjanpitoa tai kuittausta ei tarvinnut

käydessäsi Rastissa kahvilla tai lounaalla

tehdä: siis omantunnon mukaan.

tai jossain tilaisuudessa. Palauta kirja

Huomiotani kiinnitti myös että

kun olet lukenut sen tai jos ihastuit luke-

kaapin sivuissa ei ollut graffiteja, lasiovet

maasi ja haluat pitää kirjan itselläsi niin

olivat ehjät, eikä kukaan ollut käyttänyt

sekin käy. Omat ylimääräiset kirjasi ovat

kaappia roskakorina.

tervetulleita puolestaan hyllyyn muiden

Ruskeasuo-Seura ei ryhtynyt

iloksi ja lainattavaksi. Ruskeasuo-Seuran

aivan yhtä radikaaliin hankkeeseen.

johtokunta toivoo menestystä kirjalle sen

Silti perustimme oman kaupunginosa-

tiellä lukijan luo! q

kirjaston. Se sijaitsee Rastissa, seu-

Kuva ja teksti: Jyrki Erra

rakuntakeskuksen kokoontumistilassa

Ruskeasuon kevät 2016
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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

KUKKAPUUTARHA
T:mi Jussi Sipiläinen
Ulvilantie 9, Munkkivuori
puh. 040 505 1563
E-mail jussisipilainen@luukku.com
http://jussisipilainen.nettisivu.org/
Avoinna läpi vuoden aamusta iltaan
Ihastuttavia, erilaisia leikkokukkia
valmiita kimppuja - kukkasidontaa - viherkasveja.
Runsas valikoima asetelmia ja irtokukkia.
Tervetuloa puutarhaani kukkien keskelle.
Aurinkoista ja lämmintä kesää!
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Ruskeasuon kolme
työmaata
Tämän lehden varapalstalla kerroin
kaupunginosan kolmesta työmaasta.
Ne liittyvät katu- ja puistorakentamiseen.

ja nykyisen risteyksen alueelle.Tämä
tarkoittaa myös Mannerheimintien ylittävän suojatien siirtoa. Uusi katuristeys
puolestaan suunnitellaan siten, että autoliikenteen kääntyminen on mahdollista
kuten aiemmin. Työmaan kuva yllä.
Paljon kysymyksiä herättänyt Maskuntien
jatke on kuvien (seur. sivu) mukainen

S

uurin muutos koskee Tilkanvierron

maastoa mukaileva kävelytie. Kävelyties-

uutta katulinjausta. Kadun liittymä

tä oli pohjatyö valmiina kun kävin 27.3.

Mannerheimintiehen siirtyy etelämmäs,

katsastamassa sen ja kävelykunnossa se

hyvin lähelle paikkaa jossa se oli vuosi-

oli jo huhtikuun puolivälissä. Tie kulkee

kymmenet Koroistentien alkupäänä en-

Maskuntien päästä maastoa mukaellen

nen Tilkanvierron rakentamista. Muutos

ratsastustallien pohjoispuolelle ja laskee

tehdään siksi, että Folkhälsanin tuleva

sitten loivasti ns. Olympiakentän l. he-

uudisrakennus rakennetaan koirapuiston

vosten ulkoilukentän vieritse kulkevan

Ruskeasuon kevät 2016
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tien äärelle. Kulkija joutuu seuraavaksi
ylittämään tämän ratsastajille varatun
tien - paikalla käydessäni tukevaan
tietä reunustavaan puomiin oli avattu
väliaikainen portti lenkkelijöille. Siitä
jatketaan Olympiakenttää reunustavan
kallion ylitse Keskuspuiston pohjoiseteläsuuntaiselle tielle. Samaan kohtaan
osuu kävelyteiden risteysalue, josta
lenkkiä voi jatkaa suoraan myös Länsi
Pasilan suuntaan.
Kuvat, 2 ylintä: kävelytie ratsastustallien
hevosaitausten kohdalla.
3. alin: kävelytie nousee Olympiakentän
viereiselle kalliorinteelle.
Ratsastien varteen, tien eteläpuolelle
Mannerheimintien yhteiskoulun alapuoliseen metsikköön on aloitettu helmikuussa uuden koira-aitauksen rakentaminen.
Mannerheimintien ja Tilkanvierron välissä
sijaitseva vanha aitaushan puretaan kun
Folkhälsanin laajennus toteutuu.
Uuteen koira-aitaukseen on suunniteltu
erilliset aitaukset pienille (963 neliömetriä) ja isoille (1 380 neliömetriä) koirille.
Kummallekin aitaukselle on erilliset
huolto- ja käyntiportit. Aitaukseen tulee
infotaulu, hiekkalaatikko, syväkeräyssäiliöt, tarviketelineet sekä penkkejä.
Kuvassa vas. koirapuistotyömaa 27.3.
Ratsastie jää oikealle.q

Kehitä Ruskeasuota,
liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan!
Osallistu tapahtumiin!
40
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Kaikille avoin
Oma Kahvila-Ravintola
Avoinna ma-pe 8.00-16.00
Lounas 11.00-13.30

K
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Lounasbufee sisältää lämpimän ruoan, salaattipöydän,
meillä leivotun leivän ja kahvin 10.00 €
Kasviskeitto, salaattipöytä, leipä ja kahvi 8.00 €
Eläkeläisille buffetlounas 12.30-13.30 9.00 €
Tarjolla itse leivottua pullaa ja kahvileipää.
www.omakahvila-ravintoa.fi sivuilla on ruokalista luettavissa.
Ravintolatiloihin on myös mahdollista järjestää tilaisuuksia.
Juhlapalvelua, Take Away.
Nauti ateriasi tai kahvi kesäisellä kattoterassillamme!
Omasairaalan 4. krs, Puutarhurinkuja 2, Pikku Huopalahti
Tervetuloa
Tiina Hattu 050 549 2256

Ruskeasuon kevät 2016
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Sinullekin
hyvä koti
Wilhelmiinasta?
Wilhelmiinassa Pikku Huopalahdessa on koteja
kaikenkuntoisille, itsenäisistä asujista muistisairaisiin.
Meille voi tulla myös kuntoutumaan sairaalahoidon
jälkeen tai muuten vain hakemaan voimavaroja,
virkeyttä ja vaihtelua kotona asumiseen.
Varaa aika ja tule tutustumaan,
tarjoamme Sinulle lounaan!
Minna Saranpää
puh. 040 826 7649
minna.saranpaa@wihelmiina.fi

Wilhelmiina Palvelut Oy | Taavetti Laitisen katu 4 | 00300 Helsinki
puh. 09 473 473 | fax 09 4734 7473 | www.wilhelmiina.fi
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Tervetuloa, Aira ja
Pentti!

Pentti muutti Säyneisestä Vuotjärven

Seuramme johtokunnassa aloittavat
Aira Rusanen ja Pentti Tirkkonen.

puiston metsiköissä. Yhdellä lenkillään

rannalta kouluikään tultuaan Kuopioon
ja leivän perässä Helsinkiin.
Aira harrastaa pitkiä kävelyretkiä Keskushän näki Kiskontien ja Tenholantien
kulmaan nousevan uuden kerrostalon

Aira on toiminut mm. ict- ja yrittäjyys-

ja ajatteli, että tuossapa olisi mukava

kouluttajana sekä tehnyt työkseen tv-

paikka! Nyt hän on perheineen asunut

ohjelmia.

siinä 1,5 vuotta. ”Taidenäyttelyt on suuri

Pentti on Merenkulkulaitoksesta eläköi-

intohimoni. Jutun kuva on otettu satumet-

tynyt rakennusinsinööri, tehtäväalueena

sässä Porvoossa”.

kanavien käyttö- ja kunnossapito. Mo-

Pentti harrastaa luonnossa liikkumista ja

lemmilla on savolaisjuuret.

virkistyskalastusta. ”Helsingissä on tullut

Kansainväliset verkostot ovat Airalle

harrastettua silakan pyyntiä Lauttasaaren

tuttuja. Suureen maailmaan ja moniin

sillalta ja sain vuosia sitten jopa anopin

tutkintoihin hän ponnahti Savonlinnan

ongelle Hanasaaren kalliolle.” Vaimon

taidelukion kautta.

sukulaisissa käydessä Pohjanmaalla
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käydään kalalla Evijärvellä, Kerttuanjärvellä ja Haarusjärvellä. Savossa on saatu
verkoilla mukavasti muikkuja.

Sapelin kalistelua
Kiskontiellä

Aira on osallistunut aluetoimintaan aiem-

Entinen työtoverini asui opiskeluaikanaan

min Länsi-Pasilassa yhtenä asukasyh-

kaverinsa kanssa Kiskontiellä. Asunnon

teistyöryhmän perustajajäsenistä ja mm.

ikkunat olivat lähes maan tasalla. Ty-

Länsi-Pasilan ala-asteen johtokunnan

töt huomasivat, että pihalla seisoskeli

puheenjohtajana. ”Alueella oli tuolloin

toistuvasti mies tirkistelemässä heidän

tosi paljon koulua aloittelevia lapsia ja

touhujaan. Kerran tyyppi taas ilmaantui

siellä toimi jo Meilahden seurakunnan

ikkunan taakse kurkistelemaan. Silloin

ylläpitämä koululaisten iltapäiväkerho.

tytöt päättivät antaa miehelle opetuksen.

Kaikki eivät kuitenkaan mahtuneet sinne.

Toinen haki viereisen huoneen seinältä

Niinpä haimme lisäresursseille rahoituk-

isoisänsä Turkin sodasta matkamuistona

sen Raha-automaattiyhdistykseltä.”

tuoman sapelin. Sapeli kädessä hän hiipi

Pentti perehtyi Ruskeasuon asioihin

ulos miehen taakse. Tämä säikähti pa-

osallistuessaan taloyhtiön toimintaan

hanpäiväisesti, kun hurjistunut neitonen

muutettuaan Maskuntielle 1979. ”Olin

sapeli ojossa lähti jahtaamaan häntä

yhtenä esittämässä mm. Maskuntien

pitkin Kiskontietä.

päässä olevan polun kunnostamista.

Sapeliepisodin jälkeen miestä ei kuulem-

Kaupungin virkamies lupasi meille yhden

ma enää näkynyt.q

kuorman soraa. Vaikka sora ei riittänyt
kunnostamiseen oli se hyvä alku.” Pentti

Adidas-verkkarit

on muuttanut kolme vuotta sitten hissita-

Samaisen tytön veli toi ensimmäisenä

loon Koroistentielle. ”Alueen suurin puute

maahan Adidas-merkkivaatteita. Yritys

on mielestäni hissittömyys.”

oli aloitteleva ja osa varastoa asunnossa

Pentti Tirkkonen on asunut kauan

sängyn alla. Asunnossa kävi varas, joka

Ruskeasuolla, joten moni tuntee hänet.

ilmeisesti tiesi mitä haki. Kun isäntä tuli

Aira Rusanen nähtiin talvella Rastissa

kotiin, Adidas-verkkarit olivat poissa.

yhtenä kahvikonsertin ovimikoista. Hän

Lenkillä muutamaa päivää myöhem-

on myös se, joka teki Ruskeasuo-videon

min hän huomasi edellään juoksevan

esityskuntoon ja käytti konetta vuosiko-

miehen, yllään tutun näköiset verkkarit.

kouksessa.

Hän juoksi miehen kiinni Haagan poliisi-

Toivotamme Airan ja Pentin lämpimästi

aseman kohdalla. Poliisiasemalla varas

tervetulleeksi kehittämään kaupungin-

väitti ostaneensa verkkarit, mutta niitäpä

osaamme! q

ei ollutkaan myynnissä vielä missään!
Riittasisko Räike

Joutuikohan varas palauttamaan verkkarit jo poliisiasemalla? q
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Inga Packalen

Lisää liikkuvuutta
terapiapalveluilla
Orton tarjoaa monipuolisen
valikoiman erilaisia terapiapalveluita. Meillä pääset
muun muassa ammattitaitoisen fysioterapeutin
tai toimintaterapeutin
vastaanotolle tai voit
osallistua asiantuntijoidemme ohjaamiin
liikuntaryhmiin.
Terapiapalveluissamme yhdistyy
huipputason
osaaminen, pitkä
kokemus ja erinomainen asiakaspalvelu.
Olemme lähellä
sinua, ruskeasuolainen!
Varaa aika asiantuntijoidemme
vastaanotolle p. 09 4748 2705 tai
www.orton.fi/ajanvaraus

SILMÄT | SELKÄ | NIVELET | KIPU
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Tontinomistajille / -haltijoille kuuluvien kadunhoitotehtävien
siirtäminen kaupungille Ruskeasuolla, Laaksossa,
Meilahdessa ja Taka-Töölössä.

Kiskontien jalkakäytävä joulukuussa 2011.
Kuva Raul Röhr.

T

ontinomistajille / -haltijoille lain mu-

maksun suurus riippuu tontin pinta-alasta

kaan kuuluvat kadunhoitotehtävät

ja rakennetusta kerrosalasta.

on tarkoitus siirtää kaupungin tehtäviksi

Yllä mainittujen tehtävien ottaminen

1.10.2016 alkaen Ruskeasuolla, Laak-

kaupungin hoidettaviksi ei tarkoita, että

sossa, Meilahdessa ja Taka-Töölössä.

tontinomistajat saavat poistaa tonteiltaan

Asia tulee yleisten töiden lautakunnan

peräisin olevat roskat, lumen ja jään katu-

päätettäväksi huhtikuussa 2016.

alueelle kaupungin poistettavaksi. Myös

Käytännössä hoitovastuiden siirto tar-

vastuu talojen syöksytorvista valuneen

koittaa sitä, että kyseisillä alueilla ton-

jalkakäytäville jäätyneen veden poista-

tinomistajien ei enää tarvitse huolehtia

misesta ja liukastumisonnettomuuksista

katuosuuksiensa puhtaanapidosta ja

säilyy tontinomistajilla.

tonttiensa kohdalla olevien katujen

Kadunhoitovastuiden siirron taustalla

jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

on kaupunginhallituksen vuonna 2012

Samalla vastuu valtaosasta liukastumis-

tekemä päätös, jonka mukaan katujen

vahingoista siirtyy kaupungille. Kaupunki

kokonaisvastuulliseen ylläpitoon pyritään

perii tontinomistajilta vuosittain korva-

siirtymään vaiheittain kantakaupungissa

uksen kustannuksista, jotka aiheutuvat

siten, että tavoitteena on koko kaupunki

tontinomistajille kuuluvien tehtävien

kokonaisvastuuhoidon piirissä vuonna

hoitamisesta. Tontinomistajilta perittävän

2020.q

46

Ruskeasuon kevät 2016

Edullista
opiskelijahierontaa
uusissa tiloissa
tutussa pihapiirissä
Keskuspuiston ammattiopiston aikuisopiskelijat ovat tarjonneet Ruskeasuolla edullista opiskelijahierontaa jo lähes neljän vuoden ajan. Hierontapiste palvelee alueen asukkaita,
asiakkaita ja työntekijöitä nyt uusissa
tiloissa, osoitteessa Tenholantie 12, 2.
kerroksessa. Hierontapiste pysyy siis
samassa tutussa pihapiirissä ja löytyy
nyt paikallisten paremmin tuntemasta ”Respectan talosta”.
Hieronnan opettajat Jari Lindroos ja Anna
Sarpio ovat tyytyväisiä Hierontapisteen
uuteen sijaintiin. – Uusi sijainti on asiakkaiden kannalta edellistä parempi.
Hierontapiste on nyt helppo löytää ja

Hierojaopiskelijat.

tänne on vaivatonta saapua, Lindroos
sanoo. – Taksit ja bussit tuovat asiakkaat

kaskohtaamiset ovat opiskelijoillemme

suoraan pääovelle, Sarpio jatkaa.

tärkeitä oppimisen näkökulmasta. Jokainen asiakas on yksilö, jota on palveltava

Aidot asiakaskontaktit tärkeitä

juuri hänen tarpeidensa mukaisesti.

Asiakkaille Keskuspuiston Hierontapiste

Hierojan työ on asiakaspalveluammatti,

tarjoaa edullista, rentouttavaa ja ongel-

joten ajatusmalli asiakkaiden positiivisen

malähtöistä opiskelijahierontaa, fysikaa-

palvelukokemuksen takaamiseksi on

lisia hoitoja ja opastaa omaehtoiseen

syytä opiskella varhaisessa vaiheessa,

kehonhuoltoon.

opettajat toteavat.

Hierojiksi tähtäävien aikuisopiskelijoiden

– Viikoilla 19 ja 20 (5.-18.5.2016) on

toteuttamat asiakastyöt tapahtuvat valvo-

tutkintotilaisuusviikot, jolloin valmistuvat

van opettajan opastuksella. – Aidot asia-

opiskelijat osoittavat osaamisensa oikeil-
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la asiakastöillä. Näillä viikoilla tarjoamme
kaikista hierontapalveluista viiden euron
alennuksen asiakkaillemme, Sarpio
mainostaa.

Olennainen osa Terveyspuiston tarjontaa
Keskuspuiston ammattiopiston ”hierojalinja” on säilyttänyt asemansa yhtenä
suosituimpana aikuisten koulutuksena.
Oppilaitoksessa opiskelee vuosittain
parisenkymmentä hierojaopiskelijaa.
Invalidisäätiön mäelle vähitellen nouseva
Orton Terveyspuisto tarjoaa monenlaisia
terveysalan palveluita, joten hieronta
soveltuu alueen tarjontaan erinomaisesti.
Hierontapiste on muutamassa vuodessa
löytänyt oman pienen uskollisten asiakkaidensa joukon. – Toivotamme tutut ja
uudet Ruskeasuon alueen asukkaat sekä
alueella asioivat ja työskentelevät lämpimästi tervetulleiksi Hierontapisteeseen,
Lindroos sanoo. - Kannattaa seurata
myös nettisivujamme (keskuspuisto.fi/
hieronta), niin löydät vapaat hierontaajat, Sarpio vinkkaa.q
Teksti: Anne Laitinen, Kuvat:
Frank Leiman s. 47, Anne Laitinen s. 48.
Hieronnan opettajat Jari Lindroos ja Anna
Sarpio

F

Toimittajan vinkki: Hieronnan yhteydessä kannattaa piipahtaa Invalidisäätiön kahvilassa
(Tenholantie 10B) nautiskelemassa maukkaista
leivonnaisista ja ihailemassa kuukausittain
vaihtuvaa taidenäyttelyä.
Tutustu: keskuspuisto.fi/hieronta
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Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä
kannatusilmoituksista!
Asukkaat,
suosikaa mainostajiemme
palveluita.

Ruskeasuon kevät 2016

Ruskeasuon kiinteistöhuollon aidot ammattilaiset,
laatua johon voit aina luottaa,
Ruskeasuolla jo vuodesta 1967!
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Ruskeasuo-Seura ry
Ruskeasuo-Seura ry. on 27.9.1953 perustettu kotiseututyötä tekevä kaupunginosayhdistys, jonka
päätarkoituksena on viihtyvyyden säilyttäminen
ja lisääminen Ruskeasuon alueella mm. tekemällä
esityksiä kaupungin päättäville elimille. Tätä
toimintaa voit tukea liittymällä jäseneksi ja tulemalla 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:

Ruskeasuo

Ålandsbanken FI51 6601 0003 5843 56
Jos maksat tililtä, voit samalla pankkisiirrolla
maksaa useammankin henkilön jäsenmaksun.
Muista mainita nimi, osoite ja mielellään myös
puhelinnumero.

1963-64

Johtokunta v. 2016
Puheenjohtaja, lehden toimitus:
Jyrki Erra, Kiskontie 12, puh. 050-3003068,
jyrki.erra@welho.com
n Rahastonhoitaja: Essi Lindroos, Kiskontie 33,
puh. 050 5614923, essi.e.lindroos@gmail.com
n Taina Haavisto, Maskuntie 4 A 5,
puh. 050 3660906, taina.haavisto@elisanet.fi
n Mia Malm, Raisiontie 2 A 3, puh. 0503877220, mia.malm@evl.fi
n Aira Rusanen, Kiskontie 22
aira.rusanen@gmail.com, puh: 040 7654748
n Riittasisko Räike, Koroistentie 6,
riittasisko@luukku.com, puh. 0400 474153
n Mikael Tikkanen, Koroistentie 15 B 18,
puh. 0400-474661, mikael.tikkanen@orton.fi
n Pentti Tirkkonen, Koroistentie 8 D 40,
pentti.tirkkonen@welho.com,
puh 050-4343873
n Taina Toijala, Kiskontie 26A,
taina.toijala@suomi24.fi, puh. 050 5968797
n
DVD 2016

myydään
Ruskeasuo -Ajurikylästä kaupunginosaksi, kaupunginosahistoriikki, 367s.,
yksityiselle á 40€, yrityksille á 45€.
Ruskeasuon kaupunginosapolkuopas
omaan kaupunginosaasi, 65s., 2 €.
DVD Ruskeasuo-elokuva, kuvattu
v. 1963-64, mukana selostus, 10 €.
Ruskeasuo-postikorttisarja,
16 erilaista, 5 €.
Tiedustelut:
Essi Lindroos
essi.e.lindroos@gmail.com
050 5614923,
50

Ruskeasuo-Seura ry:n osoite:
Kiskontie 33,
00280 Helsinki
ruskeasuoseura@gmail.com
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Oletko jumissa?

Tule rentouttavaan opiskelijahierontaan!
Saat 5 €:n alennuksen hieronnoista 9.–20.5.2016.
Tervetuloa!
Hieronnat:
30 minuuttia 15 €
45 minuuttia 20 €
60 minuuttia 25 €
90 minuuttia 35 €

Ajanvarauspuh. 040 662 5112
Tenholantie 12, 2. krs
HUOM! Uusi osoite!
keskuspuisto.fi/hieronta

Erityisesti Sinulle

