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Puheenjohtajan palsta

Ruskeasuo on asukasmäärältään 
melko pieni kaupunginosa. Olem-

me nykyisin kaukana asukasluvuista, 
joita kirjattiin 1960-luvulla, kun suurten 
ikäluokkien vanhemmat perheineen asut-
tivat uutta kaupunginosaa. Asukasmäärä 
oli  tuolloin 4145 henkeä, (v. 1960).
Viimeisin käytössäni oleva tilasto määrit-
tää asukasluvuksi 2803 henkeä (v. 2014).
 

 Olen joskus pohtinut kaupungin-
osamme fyysistä rakennetta ja aprikoinut 
erilaisten laitosten sijoittumista Ruskea-
suolle. Tämä rakentamisen muodossa ta-
pahtuva sijoittuminen on kaupunginosan 
kokoon suhteutettuna massiivista. Sama 
laitosrakentamisen volyymi muutettuna 
asuntorakentamiseksi toisi tullessaan 
Ruskeasuolle kaivattua ostovoimaista 
väestöpohjaa ja se puolestaan muka-
naan palveluita. Nehän ovat jo pitkään 
taantuneet, osin kuihtuneet kokonaan 
poiskin.
 Eri instanssien tukemat asu-
mismuodot eivät ole myöskään kaikilta 
osin ongelmattomia. Seura on kuluneena 
vuonna  saanut ratkottavakseen vaikeita 
asioita jotka koskevat asukasrauhan 
säilymistä kaupunginosassa. Asioita on 
pohdittu kahdessa laajassa Ruskeasuo-
Seuran koolle kutsutumassa palaverissa 
ja keskustelun kautta, kaikkia osapuolia 
kuulemalla, on koetettu löytää ratkaisuja.
 Tehtävä ei ole ollut helppo, ja 
töitä riittää valitettavasti tulevaisuudes-
sakin. Seura on onnistunut kuitenkin 
luomaan toimivan yhteyden eri osapuoliin 
ja pitää keskustelua vireillä aina tilanteen 
niin vaatiessa.

 Suuren maailman tapahtumien 
synkät heijastukset ovat ulottuneet viime 
vuoden aikana Suomeen asti. Siksi on 
ensiarvoisen tärkeää huolehtia kaupun-
ginosamme asukasrauhasta ja vaalia 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä lähiympäris-
tössämme. Ne ovat asioita, joita olemme 
pitäneet itsestään selvyyksinä omassa 
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kaupunginosassamme. Näin soisi olevan 
tulevaisuudessakin.

v

 Tämän lehden sisältö painottuu 
sadan vuoden takaisiin kohtalonhetkiin. 
Tuolloin järkkyi kokonaisen kansakunnan 
rauha. Ruskeasuon maastosta voi tavata 
yhä tänä päivänä jälkiä tuosta mullistuk-
sesta. 
 Kyseessä on asukasaloitteesta 
virinnyt yritys pelastaa jälkipolville pala-
nen Ruskeasuon ja samalla Helsingin 
historiaa, nimittäin fragmentteja Helsingin 
suojaksi vv. 1914-18 rakennetusta maa-
linnoitusketjusta. 

v

 Lehdessä on tekstein ja kuvin 
esitelty rakenteilla olevia ja tulevaisuu-
dessa toteutuvia uudisrakennushank-
keita. Rakentaminen muuttaa ympäris-
töämme radikaalisti ja pysyvästi. Seura 
on perustamisasiakirjassaan määritelyn 
tavoitteen mukaisesti kommentoinut 
näitä hankkeita ja osallistunut niistä jär-
jestettyihin tiedotustilaisuuksiin. 
 Rakentuvan ympäristön laadun 
vastapoolina ovat monesti taloudelliset 
intressit. Tasapainoilu näiden kahden 
asian kesken on taitolaji jossa kysytään 
vastuuntuntoa kaikilta rakentamisproses-
siin osallistuvilta. q

Toivotan kaikille ruskeasuolaisille omasta 
puolestani hyvää ja rauhallista joulua 
sekä onnea vuodelle 2018.  
          Jyrki Erra 

Ruskeasuo-Seura toivottaa 
kaupunginosan asukkaille 
Hyvää ja Rauhallista Joulua 
sekä Onnellista Uutta Vuotta!

KAUNEIMMAT JOULULAULUT –
        TERVETULOA LAULAMAAN !

Kauneimmat joululaulut kajahtavat 
Rastissa  (Ruskeasuon seurakuntakeskus 

Rasti, Tenholantie 6)
tiistaina 19.12. 2017 klo 18.

Ruskeasuo-Seura tarjoaa joulukahvit klo 17.30 
alkaen. Mukana kanssanne 

kanttori Nina Pakkanen, pastori Hilkka Niemistö 
sekä juontajana Riittasisko Räike.

Sydämellisesti tervetuloa!
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RUSKEASUO-SEURA TARJOAA 
VÄRILLISEN 

VARJOTEATTERIESITYKSEN 

LAPSIPERHEILLE LAUANTAINA 
25.11. KELLO 16 

RUSKEASUON SEURAKUNTAKESKUS RASTISSA, 
TENHOLANTIE 6 

TONTTU 
”PAKKASYÖ ON JA LEISKUEN POHJA LOIMUJA VISKOO. KANSA 

KARTANON HILJAISEN SYDÄNYÖN UNTA KISKOO.” 
MUTTA TONTTU EI SAA UNTA. HÄN KULKEE YMPÄRI KARTANOA JA 

HUOLEHTII KAIKISTA SEN ASUKKAISTA. 

KESTO 20 MINUUTTIA, SOPII PERHEEN PIENIMMILLEKIN. 

 

ESITYKSEN JÄLKEEN TARJOLLA LAPSILLE JÄÄTELÖT JA AIKUISILLE 
KAHVIT. 

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA! 
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Hyvät ruskeasuolaiset,

Me suomalaiset muistamme mainita 
usein keskusteluissa nuoren sivis-

tyksemme ja rakennuskantamme suh-
teellisen nuoruuden. Itsenäinen Suomi 
täyttää tänä vuonna täydet sata vuotta 
- on syytä muistaa, että osa hienoimmista 
kansallisista muistomerkeistämme niin 
rakennustaiteen, maalaustaiteen, ku-
vanveiston kuin musiikinkin alalla luotiin 
1900-luvun alkuvuosina tukemaan itse-
näisyyspyrkimyksiämme, osoittamaan, 
että tällä maalla oli oma kulttuuritahto ja 
kyky ilmentää itsenäisen kansan omaa 
kansallista kulttuuria. 
Kulttuurissa ja historiassamme on kuiten-
kin osa-alueita, jotka syystä tai toisesta 
- yleensä varojen puutteessa - ovat aja-
tuneet marginaaliin. Ruskeasuo-Seura 
sai taannoin asukasaloitteen käsiteltä-
väkseen jossa ehdotetaan ensimmäisen 
maailmansodan aikaisen, osin Ruskea-
suolle osuvan vanhan maalinnoitusketjun 
kunnostamista kahden parhaiten säily-
neen fragmentin osalta. Seura otti myön-
teisen kannan aloitteeseen ja yhdessä 
aloitteen laatijan, ruskeasuolaisen Sakari 
Eskelisen kanssa, etsimme tukea Pasila-
seurasta sekä Pro-Haaga yhdistyksestä. 
Koska ensimmäisen maailmansodan 
aikaisia linnoitusrakenteita on nähtävissä 
myös näissä kaupunginosissa, molem-

Varapalsta ? mat kaupunginosayhdisykset yhtyivät 
lausuntoon jonka Ruskeasuo-Seura ry 
laati kaupunkisuunnitteluvirastolle.
Nähtäväksi jää pystytäänkö hankkeelle 
osoittamaan varoja.
Tämän hetkinen tilanne linnoitusketjun 
rakenteiden osalta on huono, ja hyvin 
lähellä on tilanne, että mitään kunnos-
tettavaa ei kohta enää ole.
Eskelisen laatima asukasaloite sekä 
Ruskeasuo-Seuran kaupunkisuunnitte-
luvirastoon laatima lausunto ovat luetta-
vissa toisaalla tässä lehdessä. 

v

Folkhälsanin työmaa on aiheuttanut 
Tilkanvierron liikenteessä erilaisia, 

osin hyvinkin hankalia järjestelyjä. Ahtaus 
estää vielä hetken aikaa ajon Tilkanvier-
toa pitkin Mannerheimintielle. Korvaava 
reitti kiertää Raisiontien kautta. Reitti on 
ahdas eikä Raisiontietä ole suunniteltu 
läpiajoon. Ohittamaan ei mahdu ilman 
sovittelua ja ainakin kerran näin rekan 
kolhaisseen Raisiontiellä pahasti hen-
kilöautoa.

v

Kuten helsinkiläiset ovat huomanneet, 
uuden raitiotieverkon rakentaminen 

tulppaa pahasti bussi- ja henkilöauto-
liikennettä Tullinpuomin jälkeen kau-
punkiin mentäessä. Työmatka-ajat ovat 
ruuhkatunteina venyneet entisestään. 
Me ruskeasuolaiset saimme siedettäväk-
semme lisäksi omat ongelmamme, kun 
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Mannerheimintien kuntoa kohennettiin 
kympin raitiotielinjan ja tiepäällysteiden 
osalta Ruskeasuon kohdalla. Nyt kymppi 
sentään taas kulkee Ruskeasuolle ja 
Pikku Huopalahteen lyhyen liikennöinti-
katkon jälkeen, jolloin se kääntyi takaisin 
kaupunkiin Kuusitien silmukasta. 
Pysäkit siirrettiin takaisin omille paikoil-
leen 23.10. niiden sijaittua väliaikaisesti 
koko alkyusyksyn ajan Tilkanvierron 
sillan kohdalla. Kiskontien liittymä Man-
nerheimintiehen avattiin niin ikään 23.10. 
sen oltua poikki alkusyksyn. Ainoa juohe-
va ajoväylä ulos kaupunginosastamme 
oli alkusyksyn ajan Koroistentien - Man-
nerheimintien risteyksen kautta.

v

Folkhälsanin uudisrakennuksen mas-
siivinen hahmo on tätä kirjoittaessani jo 
nähtävissä kokonaisuudessaan. Tosin 
julkisivupintiojen muuraus on vasta 
aloitettu, muurauksen vaalea väri tulee 
oleellisesti muuttamaan nyt tummana 
esittäytyvän rakennuksen luonnetta. 
Entisen koirapuiston kovin pieneltä 
vaikuttaneelle tontille on onnistuttu sijoit-
tamaan huomattava määrä kerrosalaa 
ja rakennusmassan itäpuolelle mm. 
muurimaisten rakennusiipien suojaan 
jäävä oleskelupiha. Uusi rakennus yh-
distetään olemassaolevaan Folkhälsanin 
rakennukseen jalankulkusillalla. Siltaa 
kannatteleva pyloni on valuvaiheessa 
kun kirjoitan tätä. Paikka on haastava 
kyseisen rakenteen toteutukselle, tulee 
olemaan mielenkiintoista nähdä Tilkan-

vierron ylittävä Folkhälsanin asukkaiden 
kulkusilta.

v

Ruskeasuo-Seura ehdotti muutama vuo-
si sitten kaupungille ns. lankarullakioskin 
siirtoa Koroistentien loppupäästä Kurki- l. 
Ratsaspuistoon. Kioskin toimintamahdol-
lisuudet paranisivat siten huomattavasti 
ja mikä tärkeintä, se olisi hyvällä paikalla 
Kurkipuistossa ulkoilevien iloksi. Asukas-
aloitteesta lähtenyt ehdotuksemme kilpis-
tyi kioskin väitettyyn huonoon kuntoon ja 
ennen kaikkea hankkeen kustannuksiin, 
joita kaupunki ei tuolloin halunnut ottaa 
hoitaakseen - tarjosipa  niitä jopa seuran 
kontolle - niin paljon kuin puhutaankin 
kaupungin ja kaupunginosayhdistysten 
hyvästä yhteistyöstä. 
Seura on pahoitellut asiaa kokouksis-
saan säännöllisesti ja lopulta sisuun-
nuimme yrittämään asiaa uudestaan. 
Kioskin siirrosta laaditaan kaupungille 
uusi kirjelmä.

v

Kirjelmiä on seuran pöydällä lähdössä 
kaupungin suuntaan muitakin: Oma 
ilmoitustaulumme on puiden katveessa 
ja ilman valoja. Tiedotteiden näkyvyys 
on onneton. Ehdotamme siirtoa.
Kiskontien ja Raisiontien liittymään 
saatin uusi sähkökaappi yhden entisen 
ja paikalla olevan muuntamon lisäksi. 
Esitämme toiveen, että kaappien sisältöä 
voitaisiin jollain tavoin yhdistää ja määrää 

vähentää.q        Jyrki Erra
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Kuva ylh.: Folkhälsanin 
uusi senioritalo harjakor-
keudessa. Toinen nosturi 
on purettu ja julkisivun 
muuraustyöt alkamassa. 
 
Vas.: Raitiovaunupysäkit 
olivat poissa käytöstä 
ja jalkakäytävät vailla 
päällystettä Mannerhei-
mintien kohennustyön 
aikana.

Alh.: Kiskontien ja Man-
nerheimintien liittymä oli 
Mannerheimintien kun-
nostuksen vuoksi suljettu. 
Alue toimi työkoneiden 
parkkipaikkana.

Kuvat: Jyrki Erra.
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Essin muistolle

Me lähdemme elämästä 
emmekä kuitenkaan lähde. 
Me elämme edelleen kaikessa, 
mitä olemme tehneet. 
Kaikki, mitä olemme ajatelleet, 
sanoneet ja olleet, 
jää elämään ja valaisee toisten teitä. 
Me kuolemme, 
emmekä kuitenkaan kuole, 
vaan elämme niiden sydämissä, 
jotka ovat rakastaneet meitä. 
  Martti Lindqvist 

Ruskeasuo-Seura ry johtokunta



11Ruskeasuon joulu 2017

Tervetuloa  
Ortoniin!
Täysin kotimaista alan huippuosaamista. Ortonin 
erikoislääkäreiden vastaanotolle pääset nopeasti, 
myös ilman lähetettä. Ortonin ammattitaitoiset ja 
kokeneet erikoislääkärit palvelevat seuraavilla  
erikoisaloilla:

 -  Ortopedia (erityisesti nivel- ja selkäsairaudet)
 -  Fysiatria ja kivunhoito sekä 
  kipupsykologin palvelut
 -  Silmäsairaudet (erityisesti harmaakaihi)
 -  Geriatria
 -  Neurofysiologia
 -  Neurokirurgia
 -  Psykiatria
 -  Reumatologia
 -  Sisätaudit
 - Fysioterapia
 -  Toimintaterapia

Ajanvaraus ja lisätietoa kaikista palveluistamme: 
www.orton.fi

Ajanvaraus puhelimitse 09 4748 2705,  
ma-to klo 8-18 ja pe klo 8-16

S I L M Ä T  |  S E L K Ä  |  N I V E L E T  |  K I P U
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Invalidisäätiön kaavamuutokseses-

ta järjestettiin keskustelutilaisuus 

18.5.2017, jossa esiteltiin uusia viite-

suunnitelmia päärakennuksen tontin 

käyttämättömän rakennusoikeuden 

sijoittamisesta. Keskustelutilaisuu-

dessa sovittiin, että viitesuunnitel-

mia kehitetään ja että osoitteensa 

ilmoittaneita asukkaita informoidaan 

muutoksista.

Tilaisuus pidettiin Invalidisäätiön 
päärakennuksen 2. kerroksen kabi-

netissa. Paikalla oli n. 30 asukasta. Tontin 
rajanaapureille ja Ruskeasuoseuralle oli 
lähetetty 4.5.2017 päivätty kirje ja kutsu 
keskustelutilaisuuteen.
Päärakennuksen tontin nykyistä raken-
nusoikeutta ei nosteta. Tontilla sijaitse-
vaa, vuonna 1943 rakennettua asuntolaa 
ei ole suojeltu nykyisessä asemakaa-
vassa. Asuntola esitetään suojeltavaksi 

Yllä: Havainnekuva, jossa uudisrakennus 
Invalidisäätiön, nykyisen Orton -sairaalan 
edessä. Kuvassa erottuvat myös tulevaisuu-
dessa toteutuvat kolme asuintornia Orton 
-sairaalan takana, kuvassa ylhäällä keskel-
lä, sekä Orton -sairaalan täydennysraken-
nusosuus kuvan vasemmassa laidassa.

TENHOLANTIE 10 JA 12 
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA 
SAIRAALA ORTONIN 
RAKENNUSSUUNNITELMA
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asemakaavan muutosehdotuksessa ja 
sen paikalla ollutta uudisakennusoikeutta 
esitetään siirrettäväksi tontin eteläosan 
uudelle rakennusalalle. Muu käyttämä-
tön rakennusoikeus sijoitetaan nykyisen 
asemakaavan mukaisille paikoille, joka 
mahdollistaa päärakennukseen kiinteästi 
liittyviä laajennuksia.

Invalidisäätiöllä ei tällä hetkellä ole ajan-
kohtaisia hankkeita päärakennuksen 

tontille. Asemakaavaehdotuksen raken-
nusalat ovat varauksia, jotka mahdollis-
tavat Invalidisäätiön alueen kehittämistä 
monipuoliseksi terveys- ja hyvinvointipal-
velupuistoksi tulevaisuudessa.

Alueen asukkaat esittivät useita mie-
lipiteitä uudesta viitesuunnitelmasta 

keskustelutilaisuudessa 18.5.2017. Mieli-
piteet liittyivät mm. kalliopuiston arvoihin, 
uudisrakennuksen käyttötarkoitukseen, 

Yllä: Kaksi havainnekuvaa joissa vasemmanpuoleisessa tontin eteläreunan uudisrakenus 
alkuperäisessä pituudessaan. Oikealla ympäristön asukkaiden toiveen mukaisesti lyhen-
netty rakennusmassa. Välimatkaa viereisiin asuinrakennuksiin jää uudessa versiossa n. 30 
metriä. Karttapiirroksissa erottuvat myös kolme uudisrakennusta kartan yläosassa, tontin 
kolmiomaisessa kärjessä, sekä täydennysrakennusosuus Ortonin vasemmassa päädyssä.
Kaikki kuvamateriaali: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola.  
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uudisrakennuksen sijaintiin, kokoon, 
materiaaliin ja moderniin muotokieleen, 
rakennusaikaisiin haittoihin sekä puut-
teelliseen tiedottamiseen.
Viitesuunnitelmaa on kehitetty kesän 
aikana:
- Rakennusta on pienennetty siten, että 
rakennusoikeutta on vähennetty 550 
m²:llä (4 150 k-m² → 3 600 k-m²)
- Rakennuksen länsipäätä on lyhennetty 
n. 15 metrillä, jolloin etäisyys Kiskontie 
lähimpänä sijaitsevaan asuinrakennuk-
seen (Kiskontie 19) on n. 30 metriä.
- Rakennuksen räystäskorkoa on madal-
lettu 0.5 metrillä.
- Vaihtoehtoisia julksivumateriaaleja 
on tutkittu. Asemakaavaehdotuksessa 
uudisrakennuksen julkisivumateriaaliksi 
tullaan esittämään puu ja lasi. Myös 
vaalea väritys mahdollistetaan.
- Ajoyhteydet ja pelastustiet järjestetään 
päärakennuksen itäpuolisen ajotien 
kautta uudisrakennuksen pohjoispuolel-
le. Naapureiden suuntaan ei tule uusia 
ajoreittejä.
Asemakaavan muutosehdotus vie-
dään kaupunkiympäristölautakuntaan 
17.10.2017. Tämän jälkeen muutoseh-
dotus asetetaan nähtäville, jolloin on 
mahdollista esittää muistutuksia ehdo-
tuksesta. q

Ruskeasuo-Seuran jäsen! Toimita osoit-
teenmuutostietosi Aira Rusaselle. Näin 
varmistat tiedotteiden ja Ruskeasuo-
lehden saannin. Airan yhteystiedot löydät 
lehden takasivulta.

HELSINGIN KAUPUNKI    
Helsinki 28.05.2017
Kirjaamo 
Kaupunkisuunnitteluvirasto 
Arkkitehti Marina Fogdell

Asia: 
ORTONIN ALUEEN ASEMAKAAVAN 
MUUTOS RUSKEASUOLLA, OSOIT-
TEESSA TENHOLANTIE 10 JA 12.

Ruskeasuo-Seura ry:n lausunto asiasta

Ruskeasuo-Seura ry esittää mie-
lipiteenään valmisteilla olevasta 

Ortonin alueen asemakaavamuutoksesta 
ja Sairaala Ortonin tontin eteläreunan uu-
disrakennussuunnitelmasta seuraavaa:
 Sairaala Ortonin tontin etelä-
osan uudisrakennussuunnitelma ja sen 
mahdollistava asemakaavan muutos 
poikkeavat oleellisesti Ruskeasuon 
kaupunginosan asuntorakentamisen ja 
Sairaala Ortonin rakennusten rakenta-
mistyylistä ja –tavasta.
 Vuoden 1945 asemakaavas-
sa Ruskeasuon kaupunginosaan on 
vahvistettu kolme erilaista rakennus-
tyyppiä: noppamainen yhden portaan 
asuinkerrostalo, pistemäinen tornitalo ja 
useampiportainen lamellitalo. Näitä pe-
rustyyppejä varioimalla kaupunginosaan 
on saatu yhtenäinen ilme jopa niin, että 
sen on katsottu edustavan aikakautensa 
parhaita asuntorakentamisen tavoitteita.
Sairaala Ortonin rakennuskannassa 
vallitsee puolestaan 1940-luvulla muo-
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Toivotamme kaikille Ruskeasuon asukkaille 
rauhallista Joulua ja onnellista Uutta Vuotta! 

Toimisto: Tilkankatu 39 00300 Helsinki
Puhelin: 09-2706061 24H

huolto@khsaksa.fi, www.khsaksa.fi
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Aleksipaino Group
Höyläämötie 3, 00380 Helsinki

Kari Mallenius puh. 050 517 1154
kari.mallenius@trio-offset.fi, www.trio-offset.fi

toutunut julkisrakentamisen ihannemalli, 
funktionalistishenkinen vaaleaksi rapattu 
monikerroksinen rakennusmassa.
 Vireillä oleva suunnitelma, 
erityisesti tontin eteläreunalle sijoittuvan 
uudisrakennuksen osalta, irtautuu täysin 
em. rakennustavasta ja materiaalimaail-
masta. Suunnitteilla on pitkä ja matala 
parakkimainen rakennus, jolle ei löydy 
minkäänlaista lähtökohtaa tai verrokkia 
kaupunginosan rakennuskannasta, ei 
muodon eikä materiaalin (puujulkisivu) 
suhteen.
 Ympäristön asukkaat ovat il-
maisseet myös huolensa pitkänomaisen 
rakennusmassan vaatimasta tilasta: 
kallioinen luonnonmaisema menetetään 
kokonaisuudessaan ja uudisrakennus 
sijoittuu häiritsevän lähelle Kiskontie 19:n 
rakennusta.
 Järjestetyssä keskustelutilai-
suudessa matalaa ratkaisua perusteltiin 
sillä, että rakennuksen ei haluta kilpai-
levan vanhan suojellun sairaalaraken-
nuksen kanssa. Peruste on sinänsä 
ymmärrettävä, mutta tässä tapauksessa 
kestämätön, kun sairaalan toiselle puo-
lelle kaavaillut asuinkerrostalot kuitenkin 

ylittävät suojellun sairaalan korkeuden 
kahdella kerroksella.
 Yllä mainituista syistä asema-
kaavan muutosesitystä ja siitä seuraavaa 
mahdollisuutta rakentaa tontin etelä-
reuna yllä kuvatulla tavalla ei voi pitää 
onnistuneena. 
Ruskeasuo-Seura ry ilmaisee vakavan 
huolensa suunnitelman seurauksena 
tapahtuvasta asuinympäristön laadun 
heikentymisestä ja rakentamisen myötä 
kaupunginosaan syntyvästä muodoltaan 
ja materiaaleiltaan täysin vieraasta ra-
kennuskompleksista.

 Esitämme suunnitelman tar-
kistamista ja perusratkaisun tutkimista 
kokonaan uudelta pohjalta, jossa kau-
punginosan arvot ja ominaispiirteet 
huomioidaan paremmin. q

Jyrki Erra, puheenjohtaja
Aira Rusanen, sihteeri

Ruskeasuo-Seura ry
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Kaksikielinen Helsinki –aiheinen tietovisailupeli, 1200 ky-

symystä Stadista, vihreä laatikko = 400 lisäkysymystä, lila 

laatikko = KIDS-peli lapsille ja nuorille, hinnat kaupoissa noin 

45/25/30€. Hanki omasi paikallisesti Rusalta!, 5 € alennus 

per peli, nouto Raisiontie 9 tai ilmainen kotiinkuljetus!

– Tvåspråkigt frågesportspel om Helsingfors, 1200 frågor 

om Stan, gröna lådan = 400 tilläggsfrågor, lila lådan 

= KIDS-spelet för barn och unga, I butikerna kostar 

spelen ca 45/25/ 30 €. Skaffa dig ett eget spel lokalt 

från Bruna!, 5 euro rabatt per spel, avhämtning från 

Resovägen 9 eller gratis hemleverans!

Puhelin/Telefon: 0500-505054
Tervetuloa – Välkommen! Jesper von Hertzen

Monipuolisen tarjonnan ja edullisten hintojen
kukkamyymälä Munkkivuoressa

Tmi Jussi Sipiläinen
Ulvilantie 6, 00350 Helsinki

040-5051563
Olemme auki vuoden

ympäri:
•Ark. 9-19
•La. 9-18
•Su. 10-18

Leikkokukat ja sidontatyöt
arkeen ja juhlaan.

Kausittain vaihtuvat
ulkokukat ja istutustyöt.

Viherkasvit ja kukkivat
ruukkukukat.
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Ruskeasuo-Seuran johtokunta päätti 

jo keväällä järjestää syyskauden 

avajaisiksi asukastapahtuman juhlis-

tamaan satavuotiasta Suomea. Pää-

tettiin viettää piknik-päivä 9.9., sillä 

ajattelimme että ulkoilmatapahtuma 

kokoaa oivallisesti väkeä yhteen, ei 

ole huolta riittävätkö tilat ja jos jo-

kainen tuo vähän evästä mukanaan,  

kahvitarjoilu ja makkaranpaisto ovat 

oivallisesti muuna höysteenä. Musiik-

kiesityksiäkin kaavailtiin ja pantiin 

pyörät pyörimään.

Hankittiin asianmukaiset luvat kaupun-
gilta Ratsaspuiston valjastamiseksi 
juhlakäyttöön, johtokuntamme jäsen Mia 

Malm hoiteli yhteyksiä kaupunkiin, tilasi  
penkkejä ja pöytiä ja lupasi, ettemme tallo 
nurmikkoa, emme tee avotulta, emmekä 
jätä roskaa jälkeemme. Toisaalla Mia 
järjesti Meilahden seurakunnalta kahvin- 
ja makkaranmyyntipaikaksi juhlateltan 
- mihin olisimmekaan joutuneet ilman 
sitä, sekä kaupan päälle seurakunnan 
kaasugrillin.
Muusikoihinkin hän oli alustavasti ollut 
yhteydessä ja nämä olivat lupautuneet
huolehtimaan tapahtuman musiikillisesta 
annista. 
Matti Hirvola johtokunnastamme hou-
kutteli Ruskeasuon päiväkodin vanhem-
paintoimikunnan mukaan järjestämään 
kahvitarjoilua ja leivonnaisia.
Kaiken yllä kummitteli vain yksi mut-

Suomi 100 vuotta, Ruskeasuo-Seura järjesti 
juhlavuoden piknikin syyskuussa
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ta: Epäilevät äänet olivat jo keväällä 
varoitelleet syksyisestä säästä ja sen 
oikullisuudesta. Huolettomasti kuitenkin 
ajattelimme, että sateellehan emme 
sitten voisi mitään, jos niin huono onni 
kohtaisi meitä.
Kun piknik-päivä läheni, kävi ilmi, että 
Mian tilaamia penkkejä ei saataisikaan. 
Tilauksemme oli hävinnyt jonnekin mys-
tilliseen bittiavaruuteen ja kun se palasi 
sieltä, oli liian myöhäistä. Penkit tilattiin 
siis vapailta markkinoilta vapaaseen 
hintaan.
Aiottu itsenäisyyden juhlapuun istuttami-
nen osoittautui suuremmaksi hankkeeksi 
kuin osasimme kuvitella. Kaupunki 
huolestui hoitovastuusta, joka yllättävän  
velvoittavana oli lankeamassa heidän 
niskoilleen. Me puita istuttaneet emme 
olleet kukaan kokeneet asiaa niin moni-
mutkaisena, mutta ymmärsimme yltyvän 
yskän ja luovuimme puun istuttamisesta.
Muusikot peruivat osallistumisensa. 
Tämä tuntui ensi alkuun karvaalta tap-

piolta, mutta kun juhlapäivä koitti, tote-
simme, että kyllähän ne sadepisaratkin 
osaavat laulaa. Juhlapäivänä nimittäin 
satoi kuin saavista.
Seuran johtokunta piti palaveria asiasta 
jo ennakkoon kun luimme säätiedotuk-
sia ja ennusmerkit olivat huonot. Matti 
Hirvola johtokunnastamme ehdotti, että 
kaikesta huolimatta emme peräänny, 
vaan satavuotiaan Suomen nimissä niin 
sanotusti pidämme asemat ja järjestäm-
me tapahtuman.
Se kannatti.
Johtokuntamme iskujoukko saapui 
paikalle sovitusti kolmisen tuntia ennen 
tapahtuman aloitushetkeä, Matti Hirvola 
tilataksilla mukanaan seurakunnalta 
lainaksi saatu telttakatos ja kaasugrilli.
Mikael Tikkanen saapui paikalle toinen 
juhlateltta, asunto-osakeyhtiöltään lai-
naamansa, autonsa peräkontissa. 
Aloimme telttojen pystytyksen, Mikael 
Tikkanen, Pentti Tirkkonen ja allekirjoit-
tanut. Sattumalta löytyneet pystytysoh-
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jeet auttoivat ennen läpikastumista ja 
tuhotumistaan merkittävästi pystytyksen 
onnistumista. Penkit ja pöydät saatiin 
paikoilleen, jopa nurmea suojaava pres-
sukin. Grillin käynnistyksessä oli omat 
kommervenkkinsä, ohjeita soiteltiin ja 
puuttuvia osia etsittiin ja lopulta grilli 
saatiin syttymään.
Päiväkodin vanhempain toimikunnan 
puuhakkaat saapuivat paikalle ja kahvin 
tuoksu täytti pienet teltat.
Seuran sihteeri Aira Rusanen muonitti 
teltan pystyttäjäjoukkoa jakamalla mak-
karan mieheen, grillattuna se maistui 
märissä vetimissä touhunneelle joukolle.
Kello läheni yhtä ja seurasimme känny-
kän näytöltä toiveita herättävää säätie-
dotetta; sateen oli määrä tauota tuolloin 
- ainakin hetkeksi. Mutta sateen vielä 
tihkuessakin ruskeasuolaiset osoittivat 
ihailtavan reipasta ulkoilmahenkeä: en-
simmäiset piknik-juhlijat saapuivat. Oli 
tietysti selvää, että mitään perinteistä 
piknik-tapahtumaa ei voitaisi järjestää 
litisevän märillä nurmikentillä, mutta van-
hempain toimikunnan varaamat makka-
rat, kahvi ja leivonnaiset alkoivat tehdä 
heti kauppaansa. Ratsaspuiston pienten 
lasten leikkialueen aitaan oli viritelty 
mahdollisuus oksia ja lehtiä asettelemalla 
rakentaa syksyinen ympäristötaideteos.
Taiteen tekijät ottivatkin Mia Malmin 
opastuksella taiteen kentän haltuunsa.
Grillikatoksessa oli makkaran, kah-
vin ja leivonnaisten ohella myynnissä 
Ruskeasuo-mukeja ja postikorttisarjoja 
sekä ilmaiseksi jaossa Ruskeasuolla 
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tapahtuu -lehteä. Oli tavallaan huolestut-
tavaa huomata postin laiminlyönti lehden 
jakelussa, osa tapahtuman osallistujista 
ei ollut lehteään saanut.
Paikalle oli kutsuttu myös ratsupoliisin 
yksiköt. Kun heitä ei alkanut kuulua, Mia 
soitti ja kyseli heidän tulonsa vaihetta. 
Poliisit hyppäsivät ratsaille kysyttyään 
ensin hämmästyneinä, että tekö olette 
siellä, vaikka sää on kovin epävakainen. 
Ja niin poliisit saapuivat, ällistyttävän 
kookkaiden ratsujensa selässä ja en 
varmaan paljoakaan erehdy, jos arvelen 
heidän näyttävän paikallaolonsa muo-
dostaneen tapahtuman kohokohdan. 
Siksi innokkaasti hevosista kyseltiin ja 
niiden kiiltäviä kylkiä taputelttin.
Parasta oli kuitenkin reippaiden asukkai-
den osallistuminen, tapahtuman yhteisöl-
lisyys ja useasti toistetut kyselyt, koska 
seuraavan kerran, onko tämä peräti 
vuotuinen tapahtuma?
Ja kun oli aika purkaa piknik, totesimme, 
että vaikka läpi harmaan sateen, me 
otimme työvoiton ja tapasimme iloisia 
ruskeasuolaisia yhteisen tapahtuman 
merkeissä ja sehän oikeastaan oli koko 
satavuotispiknikin tarkoitus. q

Aukeamilla tuokiokuvia tapahtumasta, 
mukana ruskeasuolaisia asukkaita, isoja 
ja pieniä, Ruskeasuo Seuran johtokunnan 
jäseniä, Ruskeasuon päiväkodin vanhem-
pain toimikunnan vanhempia, Meilahden 
seurakunnan väkeä ja ratsastavan poliisin 
henkilökuntaa. Kaikki kuvat: Jyrki Erra
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         JUNANTUOMAA
                                       Mää oon meiltä ja muut muualta,
                                        -       mutta nahkurin orsilla tavataan.

Kaksi junantuomaa;
pitkänlinjan näyttelijä Sari Mällinen ja muusikko-haitaristi Mari Kätkä 
penkovat musiikin, laulun, tekstin sekä komedian keinoin 
ihmisen juuria, juurettomuuden tunnetta ja vuorovaikutusta arjessa.

Musiikkiteatteriesityksessä haitarin ja sahan lisäksi soivat 
uudet ja vanhat kotimaiset laulut
sekä erilaisten junantuomien ihmisten ja aatteiden kirjot.
Lavalla mukana myös eläväiset nuket ;  Anna ja Toivo.

Tuoreet sekä särmänsä säilyttäneet tekstit ja laulut 
poimittu kotimaan kiskoilta, eri tekijöiden asemilta.
Mm.  Kari Hotakainen, Arvo Turtiainen, Ilpo Tiihonen, Sirkka-Liisa Sass,  
Kaj Chydenius, Eero Ojanen, Esa Helasvuo, Markus Fagerudd

Esityksen pituus;   Pitempi kuin veturi, lyhyempi kuin tavarajuna.
Noin tunti ilman väliaikaa  
     
AIKA JA PAIKKA:  27.1.2018 KLO 15.00, SEURAKUNTAKESKUS RASTI, TENHOLANTIE 6
LIPUT  10 EUR, LIPPUJA OVELTA. 
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SARI MÄLLINEN

Sari Mällinen ( s. 1962 Oulu) on pit-
känlinjan teatterinäyttelijä, joka on 
ehtinyt Suomen teatterikorkeakoulusta 
valmistumisensa jälkeen (1982-1986) 
tahkota useita esityksiä niin Helsingin 
Kaupunginteatterissa (1986-1995) kuin 
kotiteatterikseen nimeämässään KOM-
teatterissa (1995-2008).
Free Lanceriksi Sari heittäytyi vuonna 
2008 ja on sen jälkeen näytellyt mm.
Kaupunginteatterissa; Vastanaineet, 
Kansallisteatterissa ; Kuka kukin on,  
Neljäs Tie, Luolasto, Teatteri Jurkassa; 
Syyssonaatti, Teatteri Avoimen ovet;  
Muista minut  - esityksissä.  Ryhmäteat-
terissa;  Rikos ja Rangaistus / Kesäyön 
uni / Muodonmuutos. 
Sari on näytellyt useissa kotimaisissa 
elokuvissa. Pääosa Jussi-palkinnon 
Sari sai Jarmo Lampelan Eila- eloku-
vasta, sivuosa Jussi-palkinnon Sari sai 
Rölli- hirmuisia kertomuksia, osastaan 
Maahiskeijuna.
Ida Aalberg –kannustuspalkinto 1991.
Televisio-yleisö muistaa Sarin ehkä 
parhaiten KOM-teatterin suositusta Vuo-
roin Vieraissa –sarjasta, sekä piirretyn 
hahmon, australialais-koala Vili Vilperin 
äänestä.
Teatteri-, TV-, radio- ja elokuvatöi-
den lisäksi Sari on valmistanut useita 
lauluiltoja,niin omia kuin  yhdessä JUST-
ryhmän (Jussi Tuurna, Ursula salo, Sari, 
Tiina Lymi) kanssa.

MARI KÄTKÄ

Mari Kätkä, (s.1973) Muusikko, musiik-
kipedagogi, MuM (2003) Sibelius-Aka-
temian Musiikkikasvatuksen osastolta, 
on musiikin monitoiminainen, esiintyvä 
taiteilija ja kouluttaja, joka on yhtä ko-
tonaan tuhatpäisen yleisön laulattajana 
ja kouluttajana kuin solistina intiimissä 
kamarikonsertissa.
Hän on tehnyt lastenkulttuuri-, teatteri- ja 
televisiotöitä, johtanut teatteriorkestereja 
ja toimii opettajana muun muassa Taide-
yliopiston Teatterikorkeakoulussa. Muu-
sikkoyrittäjänä Mari on toiminut vuodesta 
1996 perustamassaan A Tempo Oy:ssä.
Mari Kätkä on toiminut harmonikan soit-
tajana ja laulajana useissa eri kokoonpai-
noissa useiden eri artistien kanssa mm. 
Susanna Haavisto, Eija Ahvo, Jukka-
Pekka Palo. Tehnyt lastenmusiikkia 
useissa eri yhtyeissä mm. Kolme Blon-
dia, Laululaukku, Kätkä & Kesälä duo.
Toiminut teatterikapellimestarina ja -kor-
repetiittorina mm. Suomen Kansallisteat-
terissa ja Helsingin Kaupunginteatteris-
sa. Opettanut musiikkia ja äänenkäyttöä 
tuntiopettajana mm. Taideyliopiston 
Teatterikorkeakoulussa ja kouluttanut 
esiintymistekniikkaa, kohtaamista, vuo-
rovaikutustaitoja musiikin avulla.
Vv. 2011-13 toiminut myös Konsertti-
keskus ry:n EU-rahoitteisen osallistavaa 
musiikkitoimintaa kehittävän Musiikki 
elämään -hankkeen projektikoordinaat-
torina.
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Catering- ja juhlapalvelut

Tenholantie 10, Hki        
invalidisaatio.fi/ravintola-tenholantie 
facebook.com/ravintolatenholantie

Tervetuloa!

INVALIDISÄÄTIÖ

Tarjoamme laadukkaat juhla- ja pitopalvelut kaiken kokoisiin tilaisuuksiin. 
Invalidisäätiön ravintolasali ja cateringpalvelut ovat käytettävissä yritys- ja 
perhejuhliin (syntymäpäivät, kaste- ja nimiäisjuhlat, häät, rippijuhlat, valmis-
tujaiset, muistotilaisuudet yms. tilaisuudet). Tarjoilut suunnitellaan yhdessä 
tilaisuuden ja toiveidenne mukaan. Tilat ovat liikuntaesteettömiä.

Ota yhteyttä!
puh. 040 664 7022
tenholantien.ravintola@invalidisaatio.fi

maanantaista
perjantaihin, klo 

Aamiainen 
7.00–8.30

Lounas 
10.30–13.00

Tykkää Face-
bookissa ja 
tutustu upeaan 
kakkugalleriaan!


