Ruskeasuolla
tapahtuu
60. vsk.
Joulu 2013

Ruskeasuo-Seura 60 vuotta !
m Kioski heräsi Ruususen unesta
m Ratsastushallin ympäristöä kehitetään
m Marttailu on muotia
m

Ruskeasuolla tapahtuu-lehti
Lehti on riippumaton kaupunginosajulkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. 60. vsk. Levikki n. 1700.
Lehden julkaisu ja kustannus: Ruskeasuo-Seura ry
Lehden toimitus ja taitto: Jyrki Erra
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Ilmoitushinnat:

MV-ilmoitus

Väri-ilmoitus

Kansilehti 1/1 sivu

160 eur		

190 eur

Sisäsivut 1/1 sivu

130 eur		

160 eur

Sisäsivut 1/2 sivu

80 eur		

105 eur

Sisäsivut 1/4 sivu

55 eur		

75 eur

rivi-ilmoitus

20 eur		

28 eur

Puheenjohtajan palsta, Jyrki Erra
Varapalsta, Jyrki Erra
Tuula Vanonen 1943-2013, Jyrki Erra
Lohjan menneen ajan joulumarkkinat
Lankarullakioskin Ruususen uni päättyi, Matilda Mela
Ruskeasuo-Seura juhli 60-vuotista taivaltaan, Jyrki Erra
Marttailu on muotia, Inga Packalen
Kesäretki 7.6.2014, Inga Packalen
Ruskeasuo ilmakuvissa v. 1943 ja 2013, Jyrki Erra
Paraistentie 9 ja 7 purettiin uuden päiväkodin tieltä, Jyrki Erra
Ratsastushallin ympäristöä kehitetään, KSV / toim. Jyrki Erra
Hilkka Niemistö väitteli tohtoriksi, Riittasisko Räike
Kauppias Mika Ranki, Maj Lis Maltela
Ruskeasuon pienoismalli näytillä, Taina Toijala
Nouskari muistoissani, Marjatta Koskenvesa muistelee
Ruskeasuolainen, Pertti Pekkinen
Ruskeasuon lemmikit, Maj Lis Maltela
Luxemburgin kreivi, Maj Lis Maltela
Kansi: Matilda Mela herätti Ruskeasuon lankarullakioskin Ruususen unesta. Avajaispäivää vietettiin 18.8. Kuva: Jyrki Erra

Ruskeasuon joulu 2013

3

Puheenjohtajan palsta

Ei ole muuta keinoa pysyä
viestinnän kehityksessä mukana kuin kehittyä. Kristallipalloa ei seuran kaapissa

Hyvät Ruskeasuolaiset, entiset ja ny-

ole, joten ennustamisessa on tiettyjä on-

kyiset,

gelmia, mutta ilman oraakkelin lahjojakin
voisin arvella että viestinnän kehityksen

Ruskeasuo-Seura juhli 60-vuotista tai-

vauhti ei ainakaan hiljene. Suunta olisi

valtaan Sairaala Ortonin ravintolassa

hyvä tietää, vaikka arvaamalla. Seuraa-

27.9. noin sadan nykyisen ja entisen

malla sanomalehdistön julkaistavan ai-

ruskeasuolaisen juhlistaessa tilaisuutta

neiston määrän ja lehtikoon kutistumista

läsnäolollaan.

saa hyvän kuvan asian luonteesta.

Koska tapahtumasta on toisaalla tässä

Näissä arvuutteluissa te hyvät

lehdessä selostus, puutun tässä kirjoituk-

kaupunginosan asukkaat olette avain-

sessa pelkästään yksityiskohtaan, joka

asemassa. Tehkää esityksiä, ideoi-

vilahti parissa puheenvuorossa.

kaa, kertokaa toiveistanne. Vain teidän

Ajat muuttuvat ja me niiden

kauttanne seura pysyy ajan tasalla

mukana. Järjestötoiminnan hiipumisesta

viedessään aloitteitanne ja ideoitanne

aivan yleiselläkin tasolla olen maininnut

eteenpäin. Olivat keinot sitten perinteisiä

jo aikaisemmin. Sen lisäksi myös vies-

tai uusia.

tinnän keinot ja välineet ovat valtavassa

v

muutoksessa. Ruskeasuo-Seura tavoittaa kaupunginosan asukkaat paitsi
henkilökohtaisella kontaktilla, kirjeitse
tiedottamalla, lehtensä välityksellä mutta
nykyisin myös sähköpostitse ja facebookin kautta. Sosiaalinen media on osoittanut käytännöllisyytensä viestinnässä
myös toisinpäin: asukkaat lähestyvät
seuraa sähköisten viestimien kautta.
Kerrassaan oiva esimerkki somen tehokkuudesta oli lankarullakoskin
avajaisista tiedottaminen. Kioskin vuokraajan lähettämä tieto levisi facebooksivuston kautta ja lisäksi tekstiviesteinä.
Teho oli merkittävä ja asiakaskunta
paikalla niin kioskin avajaisissa kuin

Tässä yhteydessä on oiva
tilaisuus lausua Ruskeasuo-Seuran johtokunnan puolesta parhaat kiitoksemme
teille hyvät kaupunginosan asukkaat
osallistumisestanne Ruskeasuo-Seuran
60-vuotisjuhliin. Saamamme palautteen
perusteella juhlissa viihdyttiin ja ohjelmasta sekä tarjoilun antimista nautittiin.
Loistokkaan esiintyjäkaartin luoma tunnelma tuotti iloa niin yleisölle kuin juhlan
järjestäjille. Kiitos. q
Hyvää ja rauhallista joulua sekä tulevaa
vuotta 2014!

myöhemminkin.
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Jyrki Erra

Täyden palvelun kukkakauppa.
Kukkasidonnat.
Kuljetukset koko pääkaupunkiseudulle.
Kukkavälitys kaikkialle Suomeen
ja ulkomaille yli 140 maahan.
Palvelemme ark 9.00-17.00, la 10.00-14.00,
sesonkeina pidempään ja aina kun olemme paikalla.
Aina valmiita kimppuja, tervetuloa Koroistentie 4 C-talo.
Verkkokauppamme on aina auki.

puh. 010 423 9888, www.finnflorist.fi,
myynti@finnflorist
Ruskeasuon joulu 2013
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Ruskeasuo-seura tarjoaa jälleen perinteisen

C

NUKKETEATTERIN
”SIILIN JOULU”
(sopii yli 3-vuotiaille)
lauantaina 23.11. 2013 klo 15.00 Steiner-koululla
Paraistentie 3 (pihan puoli).
Tarjolla myös mehua, pipareita ja joululauluja
Laura Klockarsin johdolla. Tilaisuus on maksuton.
Kaikki olette sydämellisesti tervetulleita!!!!
Ruskeasuo-Seuran johtokunta
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Varapalsta

K

aupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta

Mannerheimintien ja Tilkanvierron risteykseen. Suunnittelualueeseen kuuluu
Folkhälsanin palvelutalo ja sen laajeneva

Hyvät Ruskeasuolaiset,

toiminta osoitteessa Mannerheimintie
97 sekä alueen eteläpuolella sijaitse-

R

vat katu-, puisto- ja suojaviheralueet.
uskeasuolla rakennetaan. Parais-

Tilkanvieron rajaamalle puistomaiselle

tentien loppupään kaksi opiske-

alueelle, jossa nykyisin on koira-aitaus,

lijoiden asuintaloa ovat valmistuneet

suunnitellaan uutta senioreille tarkoitet-

ja saaneet ensimmäiset asukkaansa

tua asuinrakennusta. Se yhdistyy katetun

syksyn opiskelukauden alkaessa.

kulkusillan kautta nykyiseen olemassa

Seurakuntayhtymän uudisrakennus

olevaan palvelutaloon. Koirapuiston

Paraistentien-Tenholantien-Kiskontien

paikalle rakennettava uudisrakennus

tontilla on tätä kirjoittaessani harjakor-

on 6-7 kerrosta korkea. Tilkanvieron

keudessa, osa ikkunoista on asennettu

alikulkuyhteys jää ennalleen, sen sijaan

ja osa julkisivun muurauksestakin tehty.

Tilkanvierron liittymä Mannerheimintie-

Rakennus valmistuu 2014 ja pitää sisäl-

hen siirretään etelemmäksi. Se tulee

lään vuokra-asuntojen lisäksi myös tilat

sijaitsemaan samalla paikalla jossa se

seurakuntasalille ja elintarvikeliikkeelle.

aikoinaan alunperin oli. Koirapuisto siirre-

Sekä seurakuntasali että elintarvikelii-

tään Ratsaspuiston alueelle, Ratsastien

ke tulevat tarpeeseen; molemmathan

eteläpuoleiseen metsikköön. Keskus-

puuttuvat kaupunginosastamme tällä

puisto ei kuulu kaavamuutosalueeseen.

hetkellä.

v

v

P

araistentien tonteilla 7 ja 9 sijaitsevien rakennusten purkutyöt käynnis-

R

uskeasuon osa-aluejakoa tarkistetaan asukkaiden ja luotta-

tyivät syyskuussa tontin 9 osalta.Tontti

mushenkilöiden toivomuksesta. Me

7:llä sijaitseva jo alunperinkin väliaikai-

ruskeasuolaiset, Mannerheimintien

seksi tarkoitettu puurakennus puretaan

itäpuolella asuvat, olemme mieltäneet

seuraavaksi. Kaupunki on budjetoinut

oman kaupunginosamme rajaksi Man-

Ruskeasuon uuden päiväkodin raken-

nerheimintien.Tosiasiassa Ruskeasuon

nustyöt vuodelle 2014. Itse rakennus

raja kulkee Mannerheimintien länsipuo-

tulee sijaitsemaan tontilla 9. Tontti 7 jää

lella keskellä Pikku Huopalahden aluetta.

piha-alueeksi.

Pikku Huopalahti puolestaan rakennettiin
v

1990-luvulla kolmen kaupunginosaan ja

Ruskeasuon joulu 2013
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kolmelle osa-alueelle. Näin ollen se ei

phylloscopus inornatus, itäinen muutta-

erotu julkisesa tilastoinnissa, vaikka se

javieras Suomessa. Näitä "Inoja", kuten

rakenteeltaan ja väestöltään poikkeaa

lintuslangilla lajinimi ilmaistaan, nähdään

ympäröivistä alueista ja tunnetaan ylei-

Suomessa syksyisin muutamia kymme-

sesti tällä nimellä.

niä syys-lokakuussa. Ulkonäöltään lintu

Tilanteen selkeyttämiseksi Pikku Huo-

kuuluu hiukan vaikeasti määritettäviin

palahti erotetaan omaksi osa-aluekseen

"pieniin ja vihreisiin".

kaupunginosarajoja kuitenkaan muutamatta. Toisin sanoen uusi muodostettava
osa-alue kuuluu edelleen Meilahden,
Ruskeasuon ja Haagan kaupunginosiin,

v

R

uskeasuon liikuntapuiston eli Ratsastushallin ja sen ympäristön

mutta numeroidaan merkittävimmän

ulkoilualueiden asemakaavan muutos on

osansa eli Ruskeasuohon kuuluvan

tulossa vireille. Liikuntapuiston toiminnat

keskiosansa mukaan. Ruskeasuon

kärsivät tilanahtaudesta ja kaupungin

osa-alue jaetaan puolestaan kahdeksi

toimeksiannosta on tutkittu eri vaihtoeh-

uudeksi osa-alueeksi. Uudet osa-alueet

toja asemakaavamuutoksen perusteiksi.

ovat no 161 Vanha Ruskeasuo / Gamla

Pro Olympiamaneesi ry on aloitteessaan

Brunakärr ja osa-alue no 162 Pikku

vuodelta 2008 esittänyt, että ratsastus-

Huopalahti / Lillhoplax. Jakolinjana toi-

halli palautettaisiin kokonaisuudessaan

mii Mannerheimintie siten, että Vanha

alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa

Ruskeasuo sijaitsee Mannerheimintien

kansainväliset mitat täyttäväksi ratsas-

itäpuolella ja Pikku Huopalahti sen länsi-

tusurheilun keskukseksi. Hevosmäärän

puolella. Kaikki väestökehitystä koskeva

lisääntyminen puolestaan aiheuttaa

tilastointi selkiytyy näin merkittävästi ja

ulkoilualueiden ja ratsastusreitistöjen

Vanhan Ruskeasuon tilastollinen kehitys

laajentamistarpeen. Riittämättömien

on luettavissa alueellisesti lineaarisena

ulkopelitilojen haasteeseen on suunni-

kaupunginosamme varhaisvaiheista läh-

telmissa pyritty vastaamaan sijoittamalla

tien. Myös osoitteistoon saadaan selkeät

osa toiminnoista Jousiammuntakentälle.

periaatteet.
Koska kaupunki on haluton purkamaan

v

L

Ratsastushalliin 1960-luvulla rakennettu-

intumaailmaa seuraavien iloksi ja

ja ja muutama vuosi sitten peruskorjattuja

tiedoksi toimitus voi kertoa harvinai-

muiden lajien urheilutiloja ratsastustilojen

sesta lintuvieraasta joka syyskuun 20.

palauttamisen tieltä, on tutkittu myös

päivänä hetkeksi pysähtyi Kiskontie 18:n

kokonaan uuden maneesin rakentamista

ja 20:n välisellä piha-alueella sijaitseviin

nykyisen urheilukentän eteläpuolelle kul-

puihin. Kyseessä oli taigauunilintu l.

mittain ratsastushalliin nähden.
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Tehty selvitys on erittäin laaja eikä sen

otollisempaan ja rauhallisempaan paik-

referointi kokonaisuudessaan tässä

kaan Ratsaspuistoon.

lehdessä ole mahdollista. Muutamin

Timo Korhonen kaupungin Rakennus-

esimerkein on pyritty esittelemään paitsi

virastosta kertoi, että rakennusviraston

vaihtoehtoisia suunnitelmia, myös alu-

tekemä kioskiselvitys on loppusuoralla.

een historiaa. Tekstin lopussa on arvio

Se käsittelee pääosin vuoden -13 lo-

vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta.

pussa päättyviä grillikioskisopimuksia ja
-paikkoja, mutta siinä arvioidaan myös

Kaupungille lähettämässään palauttees-

suojeltuja lankarulla- ja lippakioskeja,

sa 2.6.2008 Ruskeasuo-Seura ry lausui

joita on yhteensä n. 20 kpl.

tutustuttuaan Liikuntapuiston alustaviin

Rakennusvirasto teetti näistä suojelluis-

suunnitelmiin että myös Ruskeasuo-

ta kioskeista kuntotutkimuksen kesällä

Seura pitää tärkeänä Ratastushallin

2013. Tutkimuksessa arvioitiin kioskien

palauttamista alkuperäiseen käyttötar-

nykyistä kuntoa eli onko kioski korjatta-

koitukseensa ja ilmaisi myös erityisen

vissa, siirrettävissä vai joudutaanko se

huolensa autopaikoituksen järjestelyistä

purkamaan.

jotka hallin lähiympäristössä sekä Jou-

Rakennusvirasto on sopinut Kiinteistövi-

siammuntakentän luona oli osoitettu

raston kanssa aloittavansa HKR, Kv/Tila-

viheralueille. Kaupunki vastasi Seuran

keskuksen ja Kaupunginmuseon kanssa

kirjelmään jo 1.7.2008 jossa ilmoitti

yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena

kantanaan, että hallin palauttaminen

on määritellä lopullisesti korjattavat,

kokonaisuudessaan ratsastusurheilun

siirrettävät, purettavat sekä yksityisille

käyttöön ei ole mahdollista. Autopaikoi-

myytävät kioskit.

tuksen hienovaraisempaan sijoitteluun

Aikataulua hankkeen valmistumiseen

sen sijaan luvattiin parannusta, mikä

Korhonen ei osannut sanoa, mutta tar-

osittain käykin ilmi nykyisestä esittely-

ve selvitykselle on ensi kevään aikana.

aineistosta.

Ruskeasuon lankarullakioskimme mahdollinen siirto tulee arvioitua niin ikään

v

L

tässä työssä. q

ankarullakioskin avautumista vuo-

Jyrki Erra

sikautisen hiljaiselon jälkeen ei voi

kuin tervehtiä ilolla! Se innosti seuran
johtokuntaa ottamaan jälleen yhteyttä
kaupungin instansseihin, joille Ruskeasuo-Seura lähetti tammikuussa 2012
asukasaloitteesta ehdotuksen Lankarullan siirtämisestä liiketoiminnan kannalta

Ruskeasuon joulu 2013
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Tuula Vanonen
in memoriam

R

uskeasuo-Seuran pitkäaikainen

monen viskaalin puheilla hakiessamme

puheenjohtaja Tuula Vanonen

rahoitusta kirjan painatuskustannuksiin.

(22.2.1943-17.5.2013) menehtyi vaike-

Merkittävimmän työnsä kirjan hyväksi

aan sairauteen viime toukokuussa.

Tuula oli tehnyt kuitenkin jo etukäteen:

Elämänsä loppuun asti Tuula hoiti sit-

kerännyt Ruskeasuo-lehteen vuosien

keästi Ruskeasuo-Seuran puheenjohta-

mittaan pitkän sarjan henkilöhaastat-

juutta huolimatta siitä, että voimat olivat

teluja vanhan Ruskeasuon asukkailta.

vähentyneet keväällä jo dramaattisesti.

Se työ oli arvokas. Kirjan kirjoittamisen
aikoihin näistä muistelijoista suuri osa oli

Tapasin Tuula Vanosen ensi kerran

jo poistunut keskuudestamme.

toistakymmentä vuotta sitten liittyessäni

Kirjaa ja myöhemmin lehteä

Ruskeasuo-Seuran jäseneksi -Tuulan,

toimittaessani tulin huomaamaan, että

kuten häntä kaikki kutsuivat ja kuten hän

Tuulan koti oli avoin ja vastaanotto aina

allekirjoitti kaikki juttunsa.

yhtä hyväntuulinen ja aina oli puheen-

Meillä klaffasi heti ja yhteinen

johtajan pöydällä Ruskeasuo-Seuran

projekti löytyi ensin Ruskeasuo-kirjasta

papereita: asioita valmisteilla, aloitteita

jota ryhdyin toimittamaan ja myöhemmin

kirjoitettuna.

Ruskeasuo-lehdestä. Tuula asettui tuke-

Tuula oli viimeinen mohikaani.

maan kaikin tavoin Ruskeasuo-kirjan pit-

Hän oli Seuramme viimeinen jäsen, jonka

kää toimitustaivalta; yhdessä seisoimme

juuret ulottuivat suoraan ajurikylään, puu-

10

Ruskeasuon joulu 2013

talojen Ruskeasuolle. Ehkäpä juuri siksi

den ja illallinen nautittiin Tuulan kotona

hän oli vankkumattoman määrätietoinen

pidetyn vuoden viimeisen kokouksen

Ruskeasuon asioiden edistäjä, kantoi

päätteeksi. Ehkäpä noilla illallisilla oli

huolta kaupunginosan tulevaisuudesta

vielä tallella rahtunen vanhan Ruskea-

ja asukkaiden hyvinvoinnista; nuorten

suon yhteisöllisyyttä, joka Tuulalle oli

harrastusmahdollisuuksista ja jos ei

tullut tutuksi jo lapsuudessa puutalojen

kukaan muu auttanut pulaan joutunutta

Ruskeasuolla ja josta me muut johto-

senioriasukasta, niin Tuula auttoi -hen-

kunnan jäsenet kovasti nautimme hänen

kilökohtaisesti. Tuula ei voinut sietää yli-

vieraanvaraisuutensa ohella.

olkaista kohtelua, jota muutamat iäkkäät

Juuri samoilla vuotuisilla illallisil-

asukkaat saivat osakseen asioidessaan

la, vuosi sitten, Tuula pyysi minut sivuun

virastoissa.

ja kertoi vakavan sairautensa uusiutu-

Aika, jonka Tuula lohkaisi

misesta. Kaikki seuran johtokunnassa

omasta elämästään Ruskeasuo-Seuran

toivoimme, että hän voittaisi taistelunsa

ja kaupunginosamme ja sen asukkaiden

toistamiseen. Ilahduttaaksemme Tuulaa

hyväksi, oli huomattava sekä määrältään,

päätimme tehdä hänestä jutun kevätleh-

että kestoltaan, pelkästään puheenjohta-

teen. Tuula pyysi, että ottaisin artikkelin

jana viitisentoista vuotta. Hänen epäviral-

kuvat.

lisella tittelillään ”Rouva Ruskeasuo” oli
siis vankat perusteet.

Oli huhtikuu, aurinko valaisi
Tuulan sukutalon julkisivua, joka oli hä-

Seuran johtokunnan kokoukset

nen taustallaan kuvatessani. Tuula jutteli

rouva Puheenjohtaja, kuten omasta

hyväntuuliseen tapaansa Ruskeasuo-

puolestani häntä leikillisesti tituleerasin,

Seuran uusista suunnitelmista, pääl-

johti hyväntuulisesti mutta tarvittaessa

limmäisenä syksyllä lähestyvä seuran

taitavan päättäväisesti. Hän etsi aktiivi-

60-vuotisjuhla. Pyysin lopuksi, että hän

sesti seuralle yhteistyökumppaneita ja

asettuisi niin, että koko hänen sukunsa

näki mahdollisuuksia ja synergiaetuja eri

kotitalo näkyisi hänen taustallaan. Tuula

toimijoiden välillä.

teki pyyntöni mukaan. Tunnelma kuiten-

Seuran järjestämissä tilai-

kin muuttui yhtäkkiä ja hän vakavoitui.

suuksissa ja retkillä Tuulan valloittava

Tajusin syyn: vaihtaessaan paikkaa Tuula

hyväntuulisuus ja suurpiirteisen juoheva

oli joutunut varjoon. Se ei ollut häntä

asioiden hoitaminen pääsi ehkä kaikkein

varten.

parhaiten oikeuksiinsa ja sellaisista tilan-

Sillä staili friidumme Tuula,

teista monet kaupunginosan asukkaat

ystäväni rouva Puheenjohtaja, olit aina

varmasti muistavat hänet hyvin.

vannoutunut auringon lapsi. q

Tuulan jouluillalliset olivat käsi-

Jyrki Erra

te. Ne päättivät Ruskeasuo-Seuran vuo-

Ruskeasuon joulu 2013
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Lohjan menneen ajan Joulumarkkinat
Koko perheen tapahtuma
Lähde Ruskeasuo-Seuran kanssa Loh-

murteella, kuorolaulua ja paljon muuta.

jan Menneen Ajan Joulumarkkinoille

Myös kirkkokentällä on musiikkiohjelmaa,

lauantaina 14.12.2013 klo 10.00 ent.

Lohjan museon alueella voi myös nauttia

Siwan edestä Toreniuksen tilausbussilla.

tunnelmallisesta hevosajelusta.

Menneen ajan joulumarkkinat on tun-

Matkan hinta on 10 €, joka maksetaan

nelmallinen tapahtuma, jossa voi aistia

Ruskeasuo-Seuran tilille

nuotion lämpöä ja jouluisten herkkujen

Ålandsbanken FI51 6601 0003 5843 56

tuoksuja ja makuja. Sadoissa markki-

Ilmoittautumiset viimeistään 5.12.2013

nakojuissa on käsitöitä, puuesineitä,

Inga Packalén, 050-3527873 tai

keramiikkaa, maatilojen tuotteita, joulu-

inga.packalen@luukku.com

herkkuja ja leivonnaisia.

tai Maisa Maltela, 0500417685 tai

Lukuisat kahvilat tarjoavat riisipuuroa,

maisa.maltela@kolumbus.fi

joulutorttuja, glögiä, kahvia, keittoja ym.

Kaikki ruskeasuolaiset tervetuloa joulun

Joka puolella on musiikkiesityksiä.

tunnelmaan!

Lohjan Pyhän Laurin kirkossa on mm.
kirkon esittely ja jouluevankeliumi Lohjan
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Ruskeasuo-Seuran johtokunta

Ruskeasuo-Seura
järjestää
KAUNEIMMAT JOULULAULUT

T

ervetuloa laulamaan ja kuuntelemaan kauneimpia joululauluja taas

Ortonin auditorioon torstaina 12.12. 2013
klo 18.00. Meitä laulattaa Meilahden
seurakunnan kanttori Nina Pakkanen
ja laulujen taustoja valaisee Riittasisko
Räike. Kaikki ruskeasuolaiset ystävineen
ovat tervetulleita! q
Ruskeasuo-Seuran johtokunta

Ruskeasuon joulu 2013
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Teksti: Matilda Mela
Kuvat: Jyrki Erra

Lankarullakioskin Ruususen uni päättyi
Kesällä näin Metro-lehdessä jutun
siitä, että Helsingin kaupunki vuokraa
taas kioskeja. Innostuin heti ja soitin
poikakaverilleni, että apua, nyt Melaa
viedään!
14

Kävelin iltalenkillä katsomaan kioskia ja
perhoset lentelivät vatsassa sitä lähestyessä. Se oli niin ihana. Kävelin kotiin,
mutta pihalla käännyin ja kävelin takaisin
kioskille. Se ei jättänyt rauhaan ja illan

Ruskeasuon joulu 2013

Kuka Matilda Mela?
Olen 25-vuotias teologian ylioppilas, pääaineeni on uskontotiede ja sivuaineeni ovat
kehitysmaatutkimus ja kansainvälinen oikeus. Teen sekä DJ-keikkoja että mallin töitä ja
olen juuri aloittanut töölöläisessä baarissa
työt opiskelujeni ohella.
Ruskeasuolle muutin kahden kissani kanssa
2010 syksyllä ja mielestäni alue on Helsingin salattu helmi. Kukaan ystävistäni ei ole
tiennyt minne se sijoittuu ennen kyläreissua.
Kasvoin Oulun Tuirassa ja ikkunastamme
näkyi kaupungin yli ja suoraan Toivoniemeen.
Ruskeasuo muistuttaa minua Toivoniemestä
värikkäine kivitaloineen ja puistomaisen
yleisilmeensä puolesta.
Rakastan lenkkeilyä lähiseudulla ja kyllä Ruskeasuo on parhaalla kohdalla koko Helsinkiä:
lyhyt matka Pasilan asemalle, Munkkiniemen
pikkukahviloihin ja Seurasaaren kuumimmille
hiekkarannoille on ehdoton etu, ja matka
keskustaan on juuri sopiva siihen, että kesäisin väli tulee pyöräiltyä jopa kolme kertaa
edestakaisin päivän aikana. q

lenkki venyi pariin tuntiin ja kioskia moikkasin viidesti. Sama toistui monena iltana
ja aina kun kavereita tuli kylään, kysyin,
että lähdetäänkö katsomaan mun kioskia. Lopulta jätin tarjouksen kaupungille

Ruskeasuon joulu 2013
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Tuntui niin kivalta huomata jo ensimmäisen viikon aikana kuinka samat ihmiset
poikkesivat kahville tai mehulle. Uteliaita
katseita, kysymyksiä ja ihastuneita huokauksia. Lankarulla sai lämpimän vastaanoton ja moni kertoikin kaivanneensa
kahvilaa Ruskeasuolle.
Tulevaa kevättä ja kesää odotan suurella innolla. Suunnitelmissa on
laajentaa kahvitarjontaa ja myydä myös
Helsingin Kahvipaahtimon papuja. Tietenkin kesäherkut kuten jäätelö ja limsa
ovat myös valikoimassa. Esiintyvistä
bändeistä on jo keskusteltu ja tarkoitus
olisi myös ottaa viikkobingo jollekin illalle
ohjelmistoon. Mielelläni myös kuulisin
ehdotuksia Lankarullan ystäviltä, että
millaisia tapahtumia he haluaisivat saada
kioskilta! q

ja viiden viikon kuluttua sain soiton, että
onnea vaan ja vuokrasopimusta pitäisi
tulla kirjoittelemaan.
Heti Lankarullan Facebooksivujen perustamispäivänä moni ihminen kävi tykkäämässä sivusta ja toivotti
tervetulleeksi. Nyt tykkäyksiä on jo yli
kaksi sataa. Ennätin pitää Lankarullaa
auki kuutisen viikkoa loppukesän aikana.

Artikkelin kuvat on otettu kioskin
avajaispäivänä 18.8.

16
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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
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Ruskeasuo-Seura juhli 60-vuotista taivaltaan
syyskuussa
Ruskeasuo-Seura ja kaupunginosan
asukkaat juhlivat yhdessä yhdistyksensä merkkipäivää kun päivälleen
tasan 60 vuotta oli kulunut seuran
perustamisesta. Juhlapäivä oli näin
ollen syyskuun 27. ja juhlapaikkana
Sairaala Ortonin ravintola rakennuksen ylimmässä kerroksessa, korkealla
Ruskeasuon kattojen yläpuolella.

P

aikalla oli satakunta juhlavierasta, eli
”tupa täysi” kuten sanonta kuuluu.

Juhla alkoi perinteisin vieraiden tervetulotoivotuksin ja tervetuliaismaljoin. Jo

18

tässä vaiheessa oli mukavaa huomata
kuinka jälleen kerran seuran järjestämät
juhlat saattoivat yhteen nykyisiä Ruskeasuon asukkaita mutta myös entisiä
ruskeasuolaisia jotka nyt, ehkä pitkänkin
ajan kuluttua saivat tilaisuuden ystäviensä jälleennäkemiseen. Juhlafanfaarin
jälkeen ja tilaisuuden vetäjän Riittasisko
Räikkeen toivotettua vieraat vielä kerran
tervetulleiksi Seppo Hovi otti estradin
haltuunsa. Hän kuljetti juhlayleisön
mukanaan oikealle muistojen taipaleelle
- itsekin entisenä ruskeasuolaisena hyvin
muistaen kaupunginosamme varhaiset
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Vas.: Juhlayleisöä sairaala Ortonin ravintolassa.
Yllä: Ruskeasuo Seuran nykyinen johtokunta:
Jyrki Erra, puheenjohtaja, Riittasisko Räike, Taina Toijala, Merja
Laavola, Mikael Tikkanen, Taina Haavisto, Maj Lis Maltela,
sihteeri, Essi Lindroos, rahastonhoitaja.

vaiheet aina 1950-luvulta lähtien, mutta

lettiin tietysti myös, mm. aluepappimme

sitoen mainion aikamatkansa myös osak-

Hilkka Niemistön sanoittama Rusan friidu

si Suomen ja jopa laajempaa historiaa.

/ kundi.

Ja olipa se todellakin aikamat-

Allekirjoittaneella oli sen jälkeen

ka, meidän ruskeasuolaisten tuntoja

puheenvuoro jossa valotin Ruskeasuo-

taitavasti tavoittava ja mukana aimo

Seuran historiaa aina sen syntyvaiheista

annos hänen omimman alansa tietoutta,

nykyhetkeen sekä niitä periaateita jotka

sitä mielenkiintoisinta, musiikkimaailman

Raisiontie 8:n osakkaat perustamis-

historiaa.

asiakirjaan aikoinaan kirjasivat kun

Reetta Haavisto esitti monipuo-

seuraa perustettiin. Lyhyesti muisteltiin

lisen ja suorastaan pakahduttavan kau-

niitä hankkeita, jotka seura Ruskeasuolle

niin musiikillisen avauksen juhlille Seppo

haitallisina onnistui torjumaan, kuten

Hovin säestäessä. Yhteislaulua - juhlien

vaikkapa suunnitelmaa vetää Tarvontie

perinteistä osaa, ja vieläpä slangiksi - lau-

nykyisen Ratsaspuiston yli tai kekseli-

Ruskeasuon joulu 2013
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Juhlan puhujia ja esiintyjiä: Ruskeasuo Seuran
puheenjohtaja Jyrki Erra, musiikillisesta osuudesta
vastannut Reetta Haavisto, Meilahden kirkkoherra
Hannu Ronimus, aluepappi Hilkka Niemistö,
Helsingin kaupungin viestintäpäällikkö Eero
Waronen, säestyksestä ja oivallisesta Ruskeasuokatsauksen juonnosta vastannut Seppo Hovi.

äänä vaihtoehtona jyrätä siirtolapuutarha

myyty. Uusi tila tulee laajasti tarjoamaan

saman hankkeen alle.

erilaisia kokoontumismahdollisuuksia

Puheenvuoroni lopuksi luin otteen Hesa-

ruskeasuolaisille; seurakuntakodissa

rissa ilmestyneestä kirjoituksesta jossa

voidaan järjestää erilaisia perhejuhlia,

kirjoittaja kauniisti kuvasi tuntemuksiaan

viettää teemailtoja, hartaushektiä jne.

muutettuaan asumaan Ruskeasuolle -

Ronimus painotti puheessaan seurakun-

kotiin - ja että jatkuva asunnon vaihtami-

nan ja Ruskeasuo-Seuran yhteistyötä

nen ja uuden etsintä oli vihdoin päättynyt.

joka toimii hyvin ja toivotti Ruskeasuo-

Seurakunnan tervehdyksen

Seuran tervetulleeksi kokoontumaan uu-

Ruskeasuolle toivat Meilahden seura-

teen Seurakuntakotiin sen valmistuttua.

kunnan kirkkoherra Hannu Ronimus

Seurakunnan puheenvuoroa

sekä aluepappi Hilkka Niemistö. Puheen-

seurasi Helsingin kaupungin tervehdys,

vuorossaan he muun muassa totesivat

jonka juhliin toi viestintäpäällikkö Eero

uuden Seurakuntakodin tarpeen Ruskea-

Waronen. Puheessaan hän toi esille

suolla nyt kun Nousiaistentie 6:n tilat on

kaupungin asettaman mielenkiintoisen

Kuva vasemmalla:
Ruskeasuon koulun Turi-duo,
vas.Tuomas Nousiainen,
koulun musiikinopettaja Juha
Salo, juontajana bändiä
esittelemässä Riittasisko
Räike, takanaan Riku
Silander.
Oikealla: Funkan Show Artryhmä
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tavoitteen virallistaa kaupunginosayhdistysten ja kaupungin välinen vuoropuhelu.

vauhdikas tanssiesitys.
Vapaan sanan osuudessa Pertti

Tämä varmasti edesauttaisi aloitteiden

Pekkinen muisteli lapsuuttaan ja nuoruut-

etenemistä kaupungin virastoissa - on-

taan sekä sukunsa vaiheita Ruskeasuon

gelma, jonka Ruskeasuo-Seurakin on

ajurikylässä.

havainnut toimissaan kaupungin suuntaan.

Tilaisuuden kallistuessa loppuaan kohti kajautettiin vielä kattoa nostat-

Juhlapäivällisen jälkeen Rus-

taneena yhteislauluna Nina Pakkasen

keasuon koulun Turi-duo, Tuomas Nou-

säestyksellä ”Sininen ja valkoinen” sekä

siainen ja Riku Silander, valmentajanaan

”Kotimaani ompi Suomi”.

koulun musiikinopettaja Juha Salo esit-

Koko juhlaa edeltävän parin

tivät Tuomaksen säveltämää musiikkia.

viikon ajan ”Ruskeasuo 1930-luvulla”

Musiikkiesityksen jälkeen oli kahvin

-pienoismalli oli esillä Ortonin aulassa ja

ja kakun vuoro sekä niiden lomassa

keräsi innostuneita katselijoita niin ennen

tanssistudio Funkan Show Art-ryhmän

juhlaa kuin sen jälkeenkin. q

Ruskeasuon joulu 2013
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Marttailu on muotia
Marttajärjestö perustettiin Suomessa
vuonna 1899. Sen tarkoituksena oli
sivistää maaseudun naisia ja opettaa
heille tärkeitä asioita alkaen puutarhakasvien viljelystä terveelliseen
kotiruokaan ja kotien hygieniaan.
Perustamisesta on ensi vuonna kulunut 115 vuotta.
Nykyään Marttaliitossa on 16 piiriä,
niissä 1200 toimintaryhmää ja jäseniä
lähes 46000.

R

uskeasuollakin toimi aikoinaan

tyksen kotipaikka pitäisi sijoittaa johonkin

Marttayhdistys. Ruskeasuon Mar-

piiriin, Helsingissä Uudenmaan Martat.

tat perustettiin 2.3.1954. Perustavassa

Jäsenmaksu 35 euroa, josta osa pa-

kokouksessa Ortonin Auditoriossa oli

lautuu omalle yhdistykselle. Marttalehti

paikalla 18 henkilöä. Ensimmäiseksi

sisältyy jäsenmaksuun.

puheenjohtajaksi valittiin Tyyne Holopai-

Yhdistyksen toiminnan suun-

nen. Kokous päätettiin laulamalla ”Arvon

nittelevat yhdistyksen jäsenet omien

mekin ansaitsemme”. Vuoden lopussa

toiveidensa ja tarpeidensa mukaan.

jäseniä oli 30. Martat toimivat Ruskea-

Löytyykö porukkaa!

suolla lähes 20 vuoden ajan, toiminta

Mikäli haluatte perustaa yhdis-

jouduttiin lopettamaan vuonna 1973 kun

tyksen, voitte ilmoittaa tietonne:

aktiivisia jäseniä ei enää ollut.

inga.packalen(at)luukku.com. Sovitel-

Surullista – eikö totta! Olisiko nyt aika

laan sen jälkeen ensimmäinen tapaami-

perustaa uusi yhdistys?

nen ja jos perustaminen onnistuu, sen

Perustamiseen tarvitaan vähin-

jälkeen pallo on teidän. q

tään 3 perustajan allekirjoitukset. Yhdis-

Inga Packalen, Martta
ja entinen Ruskeasuolainen

Kuva vier. sivu: Marttatytön asu
1950-luvulta.
Kuva yllä: Marttamerkki.

Kehitä Ruskeasuota,
liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan!
Osallistu tapahtumiin!

Ruskeasuon joulu 2013
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Kuva: Kaius Hedenström
Tammisaaresta ajamme Fiskarsiin, jossa
nautimme lounaan kaikessa rauhassa.
Olemme varanneet tunnin mittaisen
opastetun kierroksen, jonka aikana
tutustutaan Ruukin historiaan ja nykypäivään. Ennen kotimatkaa on varattu
aikaa kiertelyyn putiikeissa tai vaikkapa

Kesäretki 7.6.2014

kahvitteluun – kukin valitsee oman mieltymyksensä mukaan.
Ja lapset ovat tietenkin tervetulleita

Vaikka ensi kesään on vielä aikaa,
on kesäretken valmistelu jo hyvässä vauhdissa. Koska on toivottu
retkikohdetta kotimaassa, olemme
suunnitelleet matkan Tammisaareen
ja Fiskarsiin.

mukaan. Heille olisi Fiskarsin museossa
tarjolla ”Aikamatka”.
Koska Ruukissa on samana päivänä
sekä Puumarkkinapäivät että Rakennuskorjauspäivät, varaukset on tehtävä
hyvissä ajoin.
Kotiinpaluu noin klo 17-18.
Kokopäiväretki maksaa 50 euroa. Mikäli

Lähdemme aamulla klo 9 Ruskeasuol-

mukaan tulee lapsia, heidän hintansa

ta ja ajamme Tammisaareen. Helene

katsotaan erikseen.

Schjerfbeck asui Tammisaaressa 19251941 ja siellä on hänen teoksistaan
pysyvä näyttely. Museo avautuu klo
11. Museon lisäksi on aikaa vaikkapa
istuskella torilla tai piipahtaa vanhassa
kaupungissa.

Varauksia ottavat vastaan:
Essi Lindroos gsm 0505614923 tai
essi.lindroos (at)gmail.com
Inga Packalen gsm 0503527873 tai
inga.packalen(at)luukku.com

Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä
kannatusilmoituksista!
Asukkaat,
suosikaa mainostajiemme
palveluita.
24
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Helsingin Suolahuone
Koroistentie 4 C -talo, puh. 040 518 3587
Puhelinaika arkisin klo 11-18
Lisätietoa: www.suolahoito.fi
Tällä kupongilla suolahoito 18€/kerta (aikuiset norm. 25€).
Tarjouksen voi käyttää myös lahjakortin ostoon. Voimassa
28.2.2014 asti.
Tervetuloa - Jaana Jokiaho ja Virve Luukkonen

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

Ruskeasuon joulu 2013
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Ilmakuvat 70 vuoden välein

Ruskeasuo vuonna 1943 ja 2013

H

elsingin vuoden 1943 ilmakuvista
on tehty internettiin sivusto, jossa
silloisia näkymiä pystyy vertaamaan
suoraan nyky-Helsinkiin. Sivuston koodasi ”karttafriikiksi” itseään luonnehtiva
espoolainen Antti Ahola. Sivusto löytyy
osoitteesta:
http://www.hri.fi/fi/sovellukset/helsinki-1943-ja-nyt/
Ruskeasuo-Seura pyysi Antti Aholalta
oikeudet julkaista kaupunginosaamme
kohdennettu kuvapari. Katri Raevuori
Esri Finland Oy:stä toimitti lehdellemme
painovalmiin aineiston.
Kuvat ovat seuraavalla aukeamalla.
Ruskeasuo vuonna 1943 on kuin palanen maaseutua metsineen ja niittyineen.
Kaupungin läheisyydestä kielivät Koroistentie ja Mannerheimintie sekä tietysti
kaupunginosan kaksi suurta rakennusta,
Invalidisäätiö ja Ratsastushalli. Tilkan
sotilassairaala rajautuu täpärästi kuvan
vasemmasta laidasta ulos.
Sinänsä mielenkiintoista on huomata
että maisemalliset piirteet ovat säilyneet
pääpiirteissään 70 vuotta.
Kuvan vasemmassa ylänurkassa erottuu
siirtolapuutarha - aivan kuten nykyisinkin. Sen läheisyydessä näkyvä pitkulainen
rakennus on Metallikutomo-niminen
teollisuusyritys. Metallikutomon ympärillä näkyy Ruskeasuon puutaloalue,

vanha Ruskeasuo. Kuvan vasemmassa
reunassa Koroistentien kallioiden kohdalla näkyvät rakennelmat ovat sepelilaareja
jotka kuuluivat Ruskeasuon Sepelimurskaamolle.
Eteläisellä Ruskeasuolla peltojen keskeltä
erottuvat nykyisen Raisiontien alkupään
kohdalla Tilkka A ja Tilkka B-nimiset
puutalot sekä niiden tonteille Koroistentieltä johtanut puistokujanne.
Sivustoa kannattaa selata internetissä
laajemminkin. Kohtalokkaista vuosista
kertoo mm. se, että suurin sotalaivamme
panssarilaiva Väinämöinen on Kulosaaren eteläpuolella ankkurissa ja kaikki
sukellusveneemme Suomenlinnan tykistölahden laiturissa. Jopa yksi saksalainen
sukellusvene erottuu Katajanokan laiturissa Merikasarmin (nyk. ulkoministeriö)
edessä.
Nykyinen Ruskeasuo on itsensä näköinen. Tallella ovat kuvassa vielä Siwan
talo, Paraistentien vanhainkoti ja Paraistentien sosiaalitoimiston rakennus. Tätä
kirjoittaessani ne ovat siirtyneet osaksi
Ruskeasuon historiaa. q
Teksti: Jyrki Erra

Lähde: Helsinki region infoshare,
Tekijä: Antti Ahola, Esri Finland Oy
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kenne: alunperin ravintolatyöntekijöiden
vanhainkodiksi suunnitelussa rakennuksessa oli alkuperäinen asuinhuoneiden
jako jota ei voinut muuttaa ilman raskaita
ja kalliita toimenpiteitä, sillä kaikki seinät
olivat kantavia.
Touko Nerosen ja Antti Miettisen suunnittelema rakennus valmistui
Kiinteistö Oy Säästömaja-nimisenä joulukuussa vuonna 1964. Sen tuolloinen
omistaja oli Majoitus- ja Kahvilaravintolaväen Tuki ry. Toimittuaan alkuperäisessä
käyttötarkoituksessaan 1980-luvulle,
toiminta vanhainkotina lakkautettiin
kannattamattomana. Rakennus siirtyi
lahjoituksena Helsingin kaupungille ja
rakennuksessa aloitettiin kaupungin
kodinhoitajien koulutus. Vuonna 1989
kaupunki avasi rakennuksessa Läntisen
sosiaalipalvelutoimiston. Myös Työväenopiston kirjansitojat kokoontuivat
rakennuksessa useita vuosia.

Paraistentie 9 ja 7
purettiin uuden
päiväkodin tieltä
Syys-lokakuun vaihteessa Paraistentie
9:n tyhjillään olleessa kiinteistössä
aloitettiin purkutyöt. Kaupunki etsi
kiinteistölle pitkään käyttäjää, mutta
halukkaita ei löytynyt.

O

Tontille on tarkoitus rakentaa Säästömajan purkamisen jälkeen
Ruskeasuon uusi lasten päiväkoti. Se
muuttaa valmistuviin tiloihin Raisiontien
perinteikkäästä vuosikymmeniä palvelleesta päiväkotikiinteistöstä.
Alunperin väliaikaiseksi rakennettu Paraistentie 7:n kiinteistö puretaan
naapuritontilta niin ikään jotta uudelle
päiväkodille saadaan riittävä piha-alue.
Rakennustyöt alkavat näillä näkymin
huhti-toukokuussa 2014 ja valmista pitäisi olla keväällä 2015. q

ngelmaksi muodostui sinänsä varsin viehättävän atriumkiinteistön ra-
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Teksti ja kuva: Jyrki Erra

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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Ratsastushallin ympäristöä kehitetään
Toimintojen laajentamisen mahdollistava asemakaavan muutos valmisteilla

Ratsastushalli ja tallit sijaitsevat
Ruskeasuon kaakkoisnurkassa Keskuspuiston alueella. Ruskeasuon
ratsastushallin rakentaminen oli osa
vuoden 1940 olympialaisvalmisteluja.
Hallin oli tarkoitus palvella kilpailijoiden valmistautumis- ja harjoittelutilana.
Tänä päivänä hallin tilat ovat riittämättömät ratsastajille, samoin
ulkoalueille kohdistuu monen eri
käyttäjäryhmän intressi.
32

K

aarikattoinen ratsastushalli ja tallit
suunniteltiin rakennushallituksessa.

Ensimmäiset luonnokset valmistuivat joulukuussa 1938. Pääsuunnittelijan oli yliarkkitehti Martti Välikangas, ja rakennesuunnittelusta vastasi DI Yrjö Oksanen.
Kaupunginvaltuusto karsi suunnitelmia
niin, että kolmen tallin sijasta rakennettiin
vain kaksi ja ratsastushallin rakenteiden
materiaaleja kevennettiin ja halvennettiin.
Rakennukset valmistuivat kesällä 1940.
Ratsastushalli oli pohjoismaiden suurin ja
sen katsomoissa oli tilaa 4500 hengelle.

Ruskeasuon joulu 2013

Kehittämissuunnitelman kaksi vaihtoehtoa; vier. sivun kuvassa kentän etelälaidassa on
uusi kevyt ratsastuskatos. Yllä on esitetty samaan paikkaan kokonaan uusi halli. Yllä
olevassa kuvassa myös tallien määrä on alkuperäissuunnitelman mukainen eli kolme.
Myös hevosten jaloittelutarhat ovat kooltaan suuremmat yläkuvassa.

Sodan aikana halli toimi varastona.
Vuonna 1946 hallin eteläpää muutettiin
raitiovaunuhalliksi. Tällöin eteläpäätyyn
avattiin suuret oviaukot. Ratsastajille jäi

Kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen arvo

H

iekkakentän laidalla sijaitseva keskiakselin suhteen symmetrinen,

nykyisen kokoinen osa ratsastushallis-

teräsbetonirakenteinen, kaarikattoinen

ta. Vuoden 1952 olympialaisissa halliin

Ruskeasuon ratsastushalli edustaa

sijoitettiin tilapäiset tallit olympialaisiin

komeasti Suomen 1930-luvun moder-

osallistuville hevosille. Olympialaisten

nismia, funktionalismia.

jälkeen hallissa tehtiin useita muutoksia.

Helsingin olympiarakennusten asema

Liikuntatilat muotoutuivat nykyiselleen

maamme arkkitehtuurihistoriassa on va-

1960-luvulla tehdyssä muutoksessa ja

kiintunut ja tunnustettu. Ne ovat esimerk-

nykyinen ratsastushalli on noin puolet

ki funktionalismin arkkitehtuurin sovelta-

alkuperäisestä.

misesta tiettyihin rakennustyyppeihin ja
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toimintoihin. Olympiarakennusten suurta

lisesti ja maisemakulttuurin kannalta

arkkitehtonista ja kulttuurihistoriallista

merkittäväksi alueeksi.

merkitystä osoittaa se, että ne on liitetty

Kaupunginmuseon näkemyksen mu-

Suomen modernismin arkkitehtuurin

kaan kulttuurihistoriallisesti arvokas,

merkkikohteina kansainväliseen do.co.

historiallisesti, arkkitehtonisesti ja kau-

mo.mo-listaan (Documentation and

punkikuvallisesti merkittävä Ruskeasuon

Conservation of Buildings, Sites and

ratsastushalli ja tallit ympäristöineen

Neighbourhoods of Modern Movement).

tuleekin varustaa suojelumerkinnöillä

Museovirasto on arvottanut Helsingin

asemakaavassa.

1940 olympialaisiin rakennetut Ruskeasuon ratsastushallin ja hevostallit ympäristöineen valtakunnallisesti arvokkaaksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Y

leissuunnitelman tehtäväksi oli
asetettu seuraavien toimintojen ja

rakenteiden sijoittamisen tutkiminen:

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Kes-

- kansainväliset mitat täyttävän maneesin

kuspuiston alue, johon Ruskeasuon

sijoittamismahdollisuus.

ratsastuskeskus kuuluu, on osoitettu

- uuden maneesin tarvitsemat ulkotilat

kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteel-

kuten yleisön ulkotilat ja huoltopiha
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- hevosten lisäpaikkojen sijoittamismahdollisuus
- laiduntarhojen määrän ja pinta-alan
lisääminen nykyiselle hevosmäärälle

Täysimittainen kansainväliset mitat
täyttävä halli oli Pohjoismaiden suurin
valmistuessaan. Seuran ehdotus oli ja on
palauttaa halli alkuperäiseen asuunsa.

uusien suositusten mukaisina
- laidunten laajuuden tutkiminen

minnan mahdollisesti laajentuessa

- lannankäsittelytilat, rehuvarastot ja

- katetun ratsastuskentän sijoittamis-

tallien huoltotilat

mahdollisuus

- ratsastusreittien lisäämismahdollisuus

- jousiammuntakentän käytön lisää-

- ulkoilu- ja virkistyskäyttöön jäävien

mis- ja monipuolistamismahdollisuuden

alueiden ja reittien riittävyys

tutkiminen

- liikuntakeskuksen pysäköintijärjestelyt

- Baseball-kentän sijoittamismahdolli-

- alueen huoltoreitistö

suus

- liikuntapuiston ja ratsastuskeskuksen

- huoltorakennuksen ja pysäköintialueen

sekä lähiympäristön kevyen liikenteen

sijoittaminen entisen jousiammuntaken-

reittien turvalliset linjaukset

tän yhteyteen

- palloilukenttien järjestelyt ratsatsustoi-
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E

ri vaihtoehtojen kautta on ilmennyt,

takeskuksen ulkotilat kävisivät ahtaiksi.

että ratsastustoimintaa sinänsä

Hankkeeseen liittyvän palloilukentän

on mahdollista tukea Ruskeasuolla.

muuttaminen ratsastuskentäksi vähentää

Ratsastusreittien laajentaminen jossain

muiden liikuntamuotojen harrastustilaa

määrin on mahdollista, samoin nykyiselle

oleellisesti. Uuden maneesin rakenta-

hevosmäärälle voidaan osoittaa riittävät

misen myötä mahdollisesti lisääntyvä

jaloittelutarha-alueet. Nykyisen liikunta-

hevosmäärä vaatisi myös entistä laa-

kentän eteläpuolelle on myös mahdollista

jemmat jaloittelu- ja tarhatilat ulkona.

rakentaa uusi, katettava ratsastuskenttä,

Jaloittelutarhat levittäytyisivät laajalle

joka pidentäisi ulkoratsastusaikaa syksyl-

alueelle Keskuspuistoon ja vaikuttaisivat

lä ja keväällä. Näiden ohessa on myös

sen maisemaan. Hankeen vaatimat

virkistysreitistöä mahdollista kehittää.

ulkotilat ja maanalaiset huoltotilat sekä

Yleissuunnitelmassa arvioitiin, että uuden

pysäköintitilat vaativat ratkaisuja, joi-

maneesin rakentaminen Ruskeasuolle

den kustannukset nousevat korkeiksi.

sisältää Keskuspuiston virkistyskäytön

Lisääntyvä liikenne, pysäköinti sekä

ja maiseman sekä rakennussuojelun

hevostoimintojen vaatimat huolto- ja va-

kannalta monia riskejä. Kansainväliset

rastotilat ovat ristiriidassa Keskuspuiston

mitat täyttävän maneesin suunnittelu ja

suunnitteluperiaatteiden kanssa.

rakentaminen alueelle on erittäin vaativa

Jousiammuntakentän käyttö esitetyllä

tehtävä. Ratsastustoiminnan ja hevos-

tavalla nykyistä aktiivisemmin ja moni-

määrän lisääntyessä Ruskeasuon liikun-

puolisemmin on suositeltavaa. q

Arkkitehti Olli-Pekka Jokelan toimistossa laadittu viitteellinen
havainnekuva siitä miltä uusi ratsastushalli vanhan naapurina näyttäisi.
Vier. sivu: Liikuntapuiston toiminnallinen malli. MA-arkkitehdit.
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Tervetuloa asioimaan

Pikku Huopalahden Apteekkiin
Korppaanmäentie 4, puh. 436 1270
Avoinna ma-pe 9.00-18.00
Jouluaattona suljettu
Tule tutustumaan uusiin tuotteisiimme ja kysymään neuvoja.
pikku_huopalahti@apteekit.net
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Hilkka Niemistö
väitteli tohtoriksi
Aluepappimme Hilkka Niemistö väitteli viime kesänä teologian tohtoriksi.
On aika onnitella mutta myös ihmetellä, miten Hilkka on työn ja perheen
lomassa saanut valmiiksi väitöskirjan!
Sen aihepiiri on hyvin ajankohtainen
myös Ruskeasuota ajatellen.
-

Väitöskirjatutkimuksessani

Seurakuntien yhdistymisprosessin vaikutukset asiakaslähtöisyyteen selvitettiin,
miten seurakuntien yhdistymisprosessin
vaikutukset asiakaslähtöisyyteen ilmenivät Helsingin ydinkeskustan seurakuntien tapauksessa.
Muutosprosessien analysointiin

tilaa paitsi Meilahden kirkon yhteydessä

ja hallintaan liittyvä tietämys on tällä het-

sijaitsevista Tomas Kyrkan tiloista myös

kellä tarpeen, sillä Meilahden seurakunta

Ruskeasuon seurakuntakeskuksesta.

elää suurten muutosten kourissa. Seu-

-

rakuntamme joutuu tämän vuoden 2013

soija ja keskittyjä, kun pystyt tekemään

lopussa luopumaan Pikku Huopalahden

monia vaativia asioita limittäin?

seurakuntakeskuksesta. Toimipisteestä

-

luopuminen koskettaa myös monia rus-

man organisointitaidot kehittyvät entises-

keasuolaisia, jotka ovat käyneet siellä

tään ruuhkavuosina.

esimerkiksi Muskarissa, Äiti Teresa-

-

piirissä, teemailloissa, keittolounaalla

friidu/kundi seuramme 60-vuotisjuhlaan

tai perhekerhossa. Pikku Huopalahden

seurakunnan tervehdysten väliin. Ide-

toiminnot pyritään mahdollisuuksien

assa oli paljon lämpöä ruskeasuolaisia

mukaan siirtämään muihin toimipistei-

kohtaan. Mitä haluaisit sanoa alueen

siimme. Keskiviikon kahvila siirtyy ensi

ihmisille nyt joulun alla?

vuoden alusta Kyläpajalle. Onneksi seu-

-

rakuntamme saa ensi vuonna uutta toimi-

löytävät tiensä seurakuntamme erilaisiin

-

Oletko synnynnäinen organi-

Uskon, että jokaisen vanhem-

Sinä sanoitit yhteislaulun Rusan

Toivon, että ruskeasuolaiset
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joulujuhliin, myyjäisiin, Kauneimmat jou-

päästään tutustumaan? – Ruskeasuon

lulaulut-tilaisuuksiin, jumalanpalveluksiin

seurakuntakeskus avaa näillä näkymin

ja jouluretkelle Vivamoon 13.12. Tapah-

ovensa lokakuussa 2014. Toivon, että

tumista kerrotaan tarkemmin joulunajan

kaikki ruskeasuolaiset kokevat itsensä

esitteessämme. Itse rakastan jouluval-

tervetulleiksi osallistumaan siellä aloitet-

misteluja ensimmäiset joulukoristeet

tavaan toimintaan!

ilmestyvät kotiimme heti ensimmäisenä

-

adventtina. Ymmärrän myös niitä, jotka

kerran kanttori Nina Pakkasen kanssa

stressaantuvat moninaisista valmisteluis-

Ortonin auditoriossa torstaina 12.12. klo

ta. Itse yritän muistaa, ettei olennaista ole

18 Kauneimmat joululaulut-tilaisuudessa.

lahjojen runsaus tai joulupöydän pituus

Mitä laulua hyräilet joulun alla?

vaan yhdessäolo läheisten kanssa tai

-

heidän muistamisensa tai muistelunsa.

joulukuussa kuuntelen autossa paljon

Toivon, että me kaikki saamme lopulta

Jouluradiota.Yksi minulle mieluisimmista

hiljentyä ja rauhoittua Jeesuksen synty-

joululauluista on Johanna Kurkelan esit-

mäjuhlan viettoon.

tämänä Jouluyö, juhlayö.

-

Tapaamme Sinut seuraavan

Pidän useista joululauluista ja

Uusi seurakuntakeskus Tenho-

lantiellä nousee kovalla vauhdilla. Koska
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Riittasisko Räike

Kauppias Mika Ranki

joku huomasi Mikan taidot ja houkutteli
ihan kokopäiväiseksi kauppiaaksi ja tässä nyt ollaan ”oman” kaupan ohjaksissa.

Viime helmikuusta lähtien on KMarket Fortunan uutena yrittäjänä
ollut kauppias Mika Ranki. Lehtemme
halusi luoda hänesta meille ruskeasuolaisille pienen henkilökuvan ja
minulla oli ilo tavata hänet ja saada
haastatella häntä.

Tosin lapsena, joskus 5-vuotiaana Mikankin haaveet olivat samat kuin kaikkien
poikien haaveet, että Isona minusta tulee
poliisi. Jos kaikki toteuttaisivat haaveensa meillä ei olisi mitään hätää – poliiseja
riittäisi ihan joka kadulle passiin ja monilta
muilta aloilta puuttuisi toimijoita.
Emme me asiakkaat kuvittele
kauppiaan työpäiviä kovin lyhyiksi, kos-

K

ysyin onko hän jo luonut meistä

ka olemme omin silmin nähneet, että

ruskeasuolaisista ja pikkuhuopalah-

valtavia rekka-autoja seisoo kauppojen

telaisista asukkaista jonkinlaisen kuvan

edustoilla melkein mihin aikaan tahansa.

asiakkuutemme perusteella. Hän kertoi

Mika todella vahvistaa, että tavaraa tulee

saaneensa meistä hyvin positiivisen

puoleen yöhön asti ja aamulla taas ”ku-

kuvan ja että me syömme huomattavasti

konlaulun” kello 4 aikaan tulee lisää. Sa-

enemmän vihanneksia ja hedelmiä täällä

moin tulee osa aamuvuorolaisista pais-

kuin sillä alueella, jossa hän viimeksi

tamaan ruokia, joista monet ovat Mikan

työskenteli. On ilo hankkia myyntiin

takahuoneessa laittamia ja maustamia.

tuoreita vihanneksia kun vaihtuvuus on

Kokeilkaapa valmista, antakaa itsellenne

suuri.

vapaapäivä ruokamurheista. Kaikille
Mikalla on varmaankin ollut

löytyy varmaan jotain maistuvaa. Nyt

jo ”verissä” palveleminen ja kiinnostus

olevan laajennuksen aikana hankitaan

kauppiaaksi. Hän kertoi 15-vuotiaasta

uusia uuneja ja mm. broilerit ”keitetään”

olleensa aina vapaa-aikanaan kaupas-

esivalmisteluna ennen paistamista ja tä-

sa työssä. Hän on ehtinyt olla vuosien

ten varmistetaan, että ovat läpipaistettuja

varrella useassa K-liikkeen ketjussa

ja herkullisia. Fortunassa tehdään töitä

ja eri puolilla Helsinkiä ja Hakaniemen

melkein vuorokauden ympäri, vaikka

pikkumarketissa kauppiaana 8 vuotta

kaupan ovet ovatkin osan aikaa kiinni.

ja viimeksi ennen Fortunaan tuloa viisi

Mika kertoo, että tultuaan

vuotta Tikkurilassa. Yliopistoonkin hän

aikaisin aamuisin Fortunaan hän pyrkii

ilmoittautui koulun loputtua Jyväskylään

lähtemään kotiin neljän aikaan, mutta

kauppatieteitä lukemaan ( opiskelua ta-

jos työt vaativat hän ajaa Keravalta vielä

pahtuu edelleenkin, mitä muilta kiireiltä

illalla Fortunaan vietettyään perheensä

ehtii) ja ajattelipa hän myös ammatiksi

parissa alkuillan tunnit. Valittelin pitkää

matematiikan opettajan uraa. Niin vain

ajomatkaa, mutta Mika totesi, että illalla
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kun liikennettä ei ole, matka Helsinkiin

yhteensä 7 ja käytävät levenevät, että

tuntuu lyhyeltä, toista on sitten ruuhka-

liikkuminen helpottuisi kärryjen kanssa.

aikana. Vapaa-aikaan mahtuu myös

Tiedustelin mahdollisuuksia

kiinnostus jalkapalloon ja jääkiekkoon,

tilausten kotiinkuljetukseen asiakkaille.

mutta en saanut vastausta siihen mikä

Tätäkin mahdollisuutta on mietitty, mutta

pääkaupunkiseudun jääkiekkojoukkueis-

Suomen tiukat elintarvikemääräykset

ta on se oma suosikki.

vaatisivat hankkimaan erittäin kalliin

Mika kiitti myös henkilökun-

kylmäkuljetusauton ja lisää henkilöstöä

taansa, joista useimmat ovat siirtyneet

keräilytehtäviin eikä tämä mahdollisuus

edelliseltä kauppiaalta Unto Kauhaselta.

ainakaan tällä hetkellä toteudu.

Jokaisella on oma vastuualueensa ja

Ihmettelin tyhjää liiketilaa – ent.

jokainen on antanut panoksensa asioi-

postimme - ja Mika Ranki kertoi Alkon

den sujuvuuteen. Voin luottaa heidän

varanneen tilan mahdollisesti viinituot-

taitoihinsa poissa ollessani ja tämä

teiden myyntipaikaksi, mutta lupa-asiat

mahdollistaa minulle myös omaa aikaa.

ja muut ovat vielä kesken. Olisihan se

Tämä oma joukkueeni pelaa täällä hyvin!

mukavaa saada ostetuksi hyvän ruoan

Kello 11 ja 13 aikaan kauppias

lisäksi näin helposti pullo virkistävää ja

Mika kiertää liikkeessään ja toivoo, että

ruoalle lisämaustetta antavaa puna- tai

asiakkaat ottaisivat häneen yhteyttä ja

valkoviiniä.

antaisivat palautetta ”ruusuja ja risuja.”

Me asukkaat Ruskeasuolla ja

Kyllä me naiset ainakin tällaisen pitkän

Pikku-Huopalahdessa sekä lähiympä-

miehen huomaamme ja työvaatteessa

ristössä odotamme kaikki innolla uusien

lukee selvästi Kauppias Mika Ranki.

suunnitelmien toteutumista.

Muutoinkin saa tietysti antaa palautetta.

Tehdään yhdessä sellainen

Tullaan iloisiksi hyvästä palautteesta ja

Super-Market, joka on nimensä veroinen

valitukset pyritään hoitamaan ja paran-

”Tavallista parempi ruokakauppa” eikös

tamaan asioita kaikkien parhaaksi.

vain?

Tällä hetkellä Fortuna on n. 600
neliömetriä, mutta suurenee ensi vuoden

Kiitän haastattelusta ja päästän kauppi-

alkupuolella 1000 neliömetriin ja muut-

aamme työhönsä.

tuu K-Super Marketiksi. Jotkut tuotteet
varmaankin myös tulevat edullisemmiksi
uusien ja erilaisten kampanjojen myötä.
Laajentumisen mahdollisti Wulffin-liikkeen muutto muualle. Tavaravalikoima
lisääntyy ja paljon uusiakin tuotteita
mahtuu tuleviin valikoimiin. Kassoja tulee
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Maj-Lis Maltela
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Ruskeasuon
pienoismalli näytillä
Harri Lehtovirran rakentaman
pienoismallin kaupparakennus ja sama
rakennus Helsingin kaupunginmuseon
kuvauttamana v. 1953

eita

art
jen a

sto

Arki

R

uskeasuon pienoismalli oli ihailtava-

tuumasi eräs vierailija. Moni tunnisti pie-

na Ortonin tiloissa syyskuun ajan.

noismallista Lankarullakioskin ja Tenho-

Poliklinikan osastonhoitaja Heli Ruottu

lantien, jonka päässä Orton nyt sijaitsee.

keksi sille oivallisen paikan poliklinikan
odotustilasta. Siellä sitä tarkastelivat

...ja uutta Ruskeasuon pienoismallia

sekä talon henkilökunta että ulkopuoliset

ollaan suunnittelemassa kivitaloaluees-

asiakkaat.

ta. q

-Tuossa puutalossa olen asunut ja ha-

Teksti: Taina Toijala

luan esitellä sen lapsenlapsillenikin...

Kuvat: Ruskeasuo-seura
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Isossa salissa vietettiin erilaisia juhlia ja
kokouksia. Remontin jälkeen sali oli niin
komea, ettei sitä millään olisi uskonut
entiseksi varastoksi. Muistan, kuinka
dioja ja elokuvia heijastettiin seinälle tai
kankaalle. Erityisen komeita esityksiä järjesti liikemies Paavo Luostarinen. Hän oli
innostunut tähtitaivaan ihmeistä ja muista

Arvaat lukija, että minulla, joka olen
ollut Meilahden seurakunnassa töissä 36 vuotta 1963 vuodesta laskien
vuoden 2000 joulukuulle, on jokunen
muisto Nousiaistentien seurakuntakodista!

Luojan luomisteoista. Hän toimi aktiivisena monessa seurakunnan riennossa,
mm. lomakodin hyväksi. Miltei kuulen
korvissani hänen ikinuoren äänensä.
Kerran esittelin hänet nuorille kuulijoille
Luostarisen pappana. Silloin hän suuttui
minulle syvästi.
Osallistuin Ruskeasuolla myös kä-

T

oimenkuvaani kuului kahdessa

sitöitä tekeviin erilaisiin ryhmiin. Meillä

vaiheessa Pasilan alue, ensin sen

oli myös jonkin aikaa siellä lähimmäis-

puukirkon aikaan , sitten uudessa Länsi-

piiri nuorena eläkkeellä elävien kanssa.

Pasilassa. Muttai työni koski kaikkina

Samoin kävin paikallisissa Martoissa ja

vuosina myös koko seurakunnan aluet-

ompeluseuroissa.

ta, erityisesti naisten parissa tehtävänä

Ruskeasuolaiset rakastivat seura-

työnä, mutta myös lasten, nuorten ja

kuntakotiansa ja pyrkivät aktiivisesti

rippikoulun saralla.

saamaan sinne erilaisia tilaisuuksia.

Annan nyt muistojen virrata vapaassa

Hauska oli se vaihe, jolloin sunnuntaisin

järjestyksessä muutaman tuokion. Minul-

yksi seurakunnan jumalanpalveluksista

la oli vuosikausia ns. perheenemäntien

pidettiin sielläkin. Ruskeasuolla asui

raamattupiiri, jonka edeltäjäni Riitta Tei-

eräs vanha rouva, joka halusi käydä niin

nonen oli aloittanut. Silloin aluksi äidit oli-

monessa palveluksessa päivän mittaan

vat nuoria ja raamatun tutkiminen usein

kuin suinkin kerkisi. Jäi mieleeni, kuin-

ajankohtaisten asioitten rikastamaa.

ka ujostelin saarnata saman saarnan

Sitten 1990-luvulle tultaessa joukko oli

useaan kertaan hänen kuulla, kun näin

suurelta osin ehtinyt isoäideiksi ja jutut

hänet taas kuulijoitten joukossa. Mutta

sen mukaisiksi. Toki raamatun tutkiminen

täytyihän sen olla meille työntekijöillekin

oli edelleen pääasia. Srk-koti oli mainio

rankka vaihe juosta kirkosta toiseen ja

paikka, usein pienempi huone riitti ja keit-

kolmanteen. Sitä en muista, olisiko Rus-

tiöltä oli lyhyt matka nostella kahvikupit.

keasuolla vietetty ehtoollista. Tuskin se
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Nouskari muistoissani

Marjatta Koskenvesa
muistelee

on kirkoksi vihitty. Tiedän, että ihmisten
kohtaamispaikkana seurakuntakoti on
palvellut erityisesti perjantaisin jo siihen
aikaan, kun vielä olin Meilahdessa. Eira
Perheentupa yhdessä diakoniatyötekijöitten kanssa on ollut sen toiminnan sydän.
On luonnollista, että seurakuntakoti sai
vuosien myötä palvella monia perheitä
juhlien pitopaikkana. Sillä työpisteellä
oli aikanaan oma vahtimestari, joka
asui talossa ja hoiti paikkaa kuin omaa
kotia. Mieleeni nousee kuvauksia, kuinka hän kateuteen asti puolusti paikkaa
ja piti huolta samassa talossa asuvien
perheitten ja työntekijöitten, erityisesti
diakonissan elämästä.
Tämän verran tällä kertaa, varmana
siitä, että muistoissa lähti käyntiin vyöry,
josta pulpahtelee ilon aiheita jatkossa. q

Ruskeasuolainen
Minä, Pertti Einari Pekkinen, olen
RUSKEASUOLAINEN. Uskon, että
minulla on pätevämmät syyt sanoa
niin kuin presidentti Kennedyllä Berliinissä: ”Ich bin ein Berliner”, sillä
syinä on niin monia asioita menneisyydestä, alkaen syntymästäni. Olen
syntynyt ruskeasuolaisena ja asunut
siellä nuoruuteni, mutta ennen kaikkea sukulaiseni ja heidän aktiivinen
toiminta siellä vahvistavat asemani
Ruskeasuolaisena.

I

soisäni August Hjalmar Palotie muutti
Hausjärveltä Helsinkiin ja rakensi

Tutuille terveisiä

osoitteeseen Ruskeasuo 5 ensimmäi-

Marjatta Koskevesa

sen talon 1907 ja toisen 1922. Aluksi
2-kerroksisessa talossa oli kolme asuinhuonetta ja hevostalli sekä heinävintti.
Myöhemmässä vaiheessa siinä oli yksi
neljän huoneen asunto, yksi yksiö ja
kolme kahden huoneen asuntoa, joissa
toinen huone oli keittiö. Toinen kaksi-

Katso Ruskeasuo-Seura ry:n
kotisivut:
www.kaupunginosat.net/ruskeasuo

kerroksinen talo sisälsi kaksihuoneisen
kaupan ja yläkerran yksiön sekä piharakennuksen, jossa oli hevostalleja, sauna
ja pihalla kaivo.
Isoisäni oli Helsingin tunnetuimpia

Verhoiluliike
Heikki Manninen
Ruskeasuolla
p. 040 7005812
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vossikka-ajureita ja hän ei tyytynyt yksin
ajamiseen, vaan hankki hevosia enimmillään 11 ja palkkasi renkejä, joista osa
asui Ruskeasuolla, osa kauempana.
Hevoset tarvitsivat ruokaa ja peltoja oli
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Minuakin käytiin näyttämässä Karjalassa
ja Viipurin Linnan tornissa kävin 10 kk
ikäisenä
Enoni Urho, Armas ja Usko Palotie perustivat urheiluseuran, Ruskeasuon Urhelijat. Tärkein urheilulaji oli hiihto,mutta
yleisurheilu ja nyrkkeily olivat myös
ohjelmassa
Hiihtokilpailuissa olivat nimet Palotie,
Pekkinen ja Lehtovirta kuuden miehen
voimalla eri sarjoissa usein palkinnoilla.
Minulla oli aina vastassa joka toinen
vuosi ”Rofe”, Ralf Mallenius, joka oli
”kunkku” joka lajissa ja mestaruutta ei
silloin tullut,vasta seuraavana talvena
Sota-aikana olivat kynteni todella ruskeasuossa, kun miehet olivat sodassa,
vuokrattava aina Pirkkolaa myöten.
Hyvin monissa Suomi-filmissä hän oli
hevosineen avustajana, Seitsemän Veljeksen Valko oli isoisäni hevonen. Lapsista tuli myös aktiivisia ruskeasuolaisia
moneksi vuosikymmeneksi.
Kauppaa, ”Maito-ja Sekatavarakauppa”,
hoitivat kaksi tätiäni Irene Palotie ja Helmi
Lehtovirta
Äitini Tyyne Pekkinen oli hyvin tunnettu
ruskeasuolainen pyhäkoulun opettajana ja tyttökerhon vetäjänä. Myös Kauli
Kallioniemen johtamassa kuorossa hän
lauloi.
Vuonna 1927 isoisäni osti Dodge-merkkisen auton. Kun pojat olivat liian nuoria
saadakseen ajokortin, määräsi isoisäni
äitini autokouluun ja hänestä tuli perheen
autokuski ja kolmas Helsingissä ajokortin
saanut nainen.

naiset töissä ja serkkuni liian pieniä
perunannostoon ja puutarhatöihin. Työt
kuuluivat minulle ja puiden hakkaamista
riitti, kun oli kylmiä talvia
Minun ikäluokan pojat eivät Ruskeasuolla opiskelleet ylioppilaiksi, ainoastaan
muutamat tytöt. Minä olin ainoa ja jatkoin
korkeakoulussa dipl.insinööriksi puunjalostusosastolla
Ennen opintoja vahvistin ruskeasuolaisuuttani. Olin töissä rakennuksilla pari
vuotta. Minun DNAni näkynee tiileissä
Raisiontiellä, sillä siellä kannoin tiiliä ja
laastia. Maskuntiellä olin vinssinkuljettajana ja Ruskeasuon Koululla tuntikirjurina, mittamiehen apulaisena ym.
Sukuni teki minusta ruskeasuolaisen
mutta vielä viimeisenä niittinä MINÄ itse,
kirjoitin kirjan RUSKEASUOSTA
Kun pääsin eläkkeelle kirjoitin, lastulevy-
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teollisuuden historian vuosilta1956-2000,

Olen ollut hyvin onnekas opiskelun jäl-

kun Suomessa tuotteen elinkaari vien-

keen työpaikan saannissa. Diplomityöni

titeollisuutena oli jo laskussa hyvin

jälkeen olin VTT:n palveluksessa ja näin

menestyksellisen neljän vuosikymme-

matkoilla, miten upeasti vanhemmat kol-

nen jälkeen. Kirjoittaminen jäi jotenkin

leegani asuivat maaseutukaupungeissa

sormiini ja päätin kirjoittaa jälkipolvilleni

monine luontaisetuineen.Teekkarien

Ruskeasuosta.

excursiolla Itävallassa näin lastulevy-

Menin Ortoniin katsomaan serkkuni Harri

tehtaan ja tiesin, että niitä oli suunnit-

Lehtovirran tekemää Ruskeasuon pie-

teilla Suomessa. Onnistuin saamaan

noismallia.Oli kummallinen sattuma (?!),

käyttöpäällikön paikan Vaajakoskella.

että paikalle osui Ruskeasuo-seuran pu-

Sinne vein perheeni ja siitä alkoi mie-

heenjohtaja Tuula Vanonen. Hän tiedus-

lenkiintoinen urani oman alani huipulle,

teli voisinko kirjoittaa vähän enemmänkin

asuinpaikkana Jyväskylä ja muutama

Ruskeasuosta, kun Ruskeasuo-Seuralla

vuosi Espoo. Sain rakentaa uutta teol-

oli jo päätös historiikin kirjoittamisesta,

lisuutta, olla mukana kansainvälisessä

mutta kirjoittajaa ei ollut vielä löytynyt.

kehitystyössä ja standardoinnissa.

Harkitsin asiaa pari viikkoa ja lupauduin

Kohtalokseni tuli rakentaa neljä teolli-

tekemään sen ja veloittamaan vain kuluni

suuslaitosta, viimeisenä vaneritehdas en-

ilman palkkiota. Huomasin pian, että

nen eläkkeelle siirtymistä 64 vuotiaana.

olin antanut lupauksen joka aiheuttaisi

ELÄMÄÄ ON KEHÄKOLMOSEN ulko-

valtavan työn. Onnekseni arkkitehti Jyrki

puolellakin , mutta veto kotikaupunkiin oli

Erra oli halukas tekemään kirjoitustyön

kova, kun tuli oikea aika. Täällä oli suku,

uuden Ruskeasuon osalta. Hän oli minua

koulukaverit, paljon työkavereitakin.

kyvykkäämpi kirjan layoutin ja kuvien

Niin palasin kotikaupunkiini. Olin aina

käsittelyssä ja toimitti lopulta koko kirjan.

RUSKEASUOLAINEN asuinpaikasta

Niin syntyi yhteistyönä AJURIKYLÄSTÄ

riippumatta. q

KAUPUNGINOSAKSI.

Puotila 03.11.2013
Pertti Pekkinen, Ruskeasuolainen

Puistokummitoimintaa meille asukkaille
Puistokummiksi voi ryhtyä mihin tahansa puistoon.
Kummiksi ilmoittaudutaan Helsingin rakennusviraston asiakaspalvelussa.
(Pohjoinen Makasiininkatu 9).
Sen jälkeen kummi sopii tehtävistä STARAN
puistokummiohjaajan kanssa.
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Ruskeasuon lemmikit

Bastin Caesar, siamilainen
ruskeanaamio.

Kuulin hiljattain erään ohjelman,
jossa mainittiin, että Lontoossa on
2 miljoonaa kissaa! Onhan siellä
toisaalta muutama miljoona ihmistä
ja kotiakin.

neistossa kotieläimiä”. Minun tuttavillani

T

ne istuvat ikkunalaudalla ja katselevat

olen seuraillut niitä ja ollut onnellinen,

perässään. Joutuvat tekemään tarpeen-

on akvaarioita, kaneja, hamstereita ja
yhdellä metrin pituinen liskokin, joka
päivittäin lekottelee lempipaikassaan
keinutuolissa!
Mutta ne kissat! Asunnoissa

äällä Ruskeasuolla olen nähnyt
vuosien aikana kai ainoastaan viittä

eri kissaa ulkoilutettavan valjaissa ja
koska ne kissat ovat saaneet haistella
ja maistella ulkona luontoa. Ne liikkuvat
ojennellen etutassujaan ja jos on kosteata ne ravistelevat tassujaan, ne istuvat
ja ihmettelevät ympäristöä eikä kaiken
maailman kiire ole niitä varten. Ei toti-

sesti ihmisen tarvitse kävellä kilometrejä
kissansa kanssa.
Paljonkohan kissoja täällä
kaupunginosassamme on? Monien
asuntojen ovissa on nykyään punainen
Pelastuslaitoksen antama tarra ”Huo-

kun typerät koirat hihnoissaan melkein
juoksevat ja vetävät onnetonta ihmistä
sakin jonnekin pusikkoon ja sateella
niillä kastuu niin turkki kuin tassut. Kissat
huokaavat: ”meillä on hiekkalaatikko
sisällä tarpeitamme varten”. Kun niitä
kuljetetaan paikasta toiseen, ne pääsevät pehmustetussa kantolaatikossa
– modernisoitu laatikko – kun niitä ennen
Egyptissä kantoi neljä orjaa hienossa
kantotuolissa. Kun sanotaan, että jollain
on ”kissanpäivät” mitäköhän kaikkea se
tarkoittaa?
Tuntuu joskus, että ihmiset
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pitävät kissaansa piilossa ja heitä nolot-

pistävän teräviä katseita. Näinkö paljon

taa, että heillä on kissa, mutta he eivät

erilaisia kissarotuja on?

joudu kissoistaan verotettaviksi niin

Jäin myös katselemaan eri

kuin koirien omistajat. Kissa on joskus

tuomareiden työskentelyä. Voi kissa-

saanut hyötyeläinstatuksen – se kun

parkoja! Tuomarit nostelivat niitä kor-

pyydysti ja söi hiiriä niin navetoissa kuin

kealle, roikottelivat ja venyttelivät niitä

viljavarastoissakin. Näin säästyi viljaa

etutassuista ja kamalaa: kutittelivat niitä

ihmisille. Vielä näitä ”maalaisserkkuja”

erilaisilla höyhentupsuilla. Niitä kään-

on jossain landella maatiloilla, mutta

neltiin ja väänneltiin – odotin, että joku

nämä kaupunkilaiskissat eivät ole elävää

olisi laittanut tällaisen ihanan harjatun

hiirtä tai rottaa nähneetkään – toki on

pörröisen kissan kaulansa ympäri.

kaikenlaisia vinkusellaisia lelulaatikossa.

Sihteerit kirjoittelivat arvosteluja

Kissat ovat valikoivia, siksi päivittäinen

paperilapuille ja omistajat saivat ne kai

eväs on useimmiten purkeissa ja kaikkien

sitten kilpailun päätyttyä. Omistajat oli-

makuun: kymmeniä, ellei satoja erilaisia

vat enemmän ja vähemmän mielissään.

hanhenmaksasta keitettyyn tai paistet-

Kyllä näki, että kissat olivat omistajilleen

tuun loheen ja kaikkea tältä väliltä.

rakkaita. Kunpa kissat tietäisivät, että kyl-

Tunnustan olevani koiraihminen

lä koirat näyttelyissään pääsevät vähem-

mutta pidän kyllä kaikista eläimistä. Kos-

mällä!, mutta omistajat käyttäytyvät ihan

ka kuitenkin koiria on ollut yksi toisensa

samalla tavalla. Samat valmistelurutiinit

jälkeen, tuntee tietysti koirien tavat ja

ovat kuitenkin kai kotona, pestään ja har-

tottumukset paremmin. Kissat ovat olleet

jataan, tästä eivät pääse kummatkaan.

enemmän tai vähemmän v a i n kissoja.

Niin, paljonkohan on kissoja

Mutta meninpä kerran muutama vuosi sit-

Ruskeasuolla? Niitä ei ole tilastoitu, mut-

ten Jäähalliin Kissanäyttelyyn pikaisesti

ta koirista saisi kai kyllä tarkan tilaston.

pistäytymään. Tuskin olisin uskonut, että

Pitäisiköhän järjestää epävirallinen

siellä vierähti tunti toisensa jälkeen.

lemmikkieläinnäyttely kesällä jossain

Kuljin verkkohäkkien ohitse – oli

täällä Ruskeasuolla, että pääsisimme

norjalaista metsäkissaa, Siamilaista, Mai-

me asukkaat ihailemaan niin asukkaiden

ne Coonia, Raggdollia, Man-saarelaisia,

kissoja, koiria ja ehkä muitakin lemmik-

Persialaisia, Abessiinialaisia, karvatto-

kiELÄIMIÄ! q

mia, lyhyt- ja pitkäkarvaisia ym. ym. Kilpikonnakuvioitua, raidallista ja täplikästä

Suuresti kunnioittaen

– ei sentään ruudullisia! Ihan hengästytti

Maj-Lis Maltela

koppien lappuja lukiessa. Mutta millaisia

Kuva: Jyrki Erra
PS. Jos Sinä haluat kirjoittaa lehteemme
jutun lemmikistäsi, ota yhteyttä meihin.

silmiä näinkään! Oli ihanan sinisiä ja keltaisia ja vihertäviä, suuria ja lempeitä ja

50

Ruskeasuon joulu 2013

Rakas harrastukseni

S

inä ruskeasuolainen, joka luet Ruskeasuolla tapahtuu -lehteämme!

Onko Sinulla joku rakas harrastus, josta
haluaisit kertoa meille muille lukijoille?

ISÄNNÖINTIPALVELUT

Saudit Oy
Sinikka Ahola
isännöitsijä ITS, AIT

Tai onko sinulla joku erittäin rakas kirja,
jonka pariin haluat palata yhä uudelleen? Joukossamme on varmaan myös
erilaisia taiteen harrastajia. Kertokaa
lukijoillemme ja jakakaa hyvää mieltä
meille muillekin. Lehtemme on kaikkia
täällä asuvia varten.
Ottakaa yhteyttä meihin.
Ruskeasuolla tapahtuu -lehden tekijät.

09-477 5042
Saudit Oy,
Koroistentie 8,
00280 Helsinki
www.saudit.fi

Ruskeasuo-Seura ry:n yhteystiedot lehdessä.

TB-RUSKEASUO
24 h

Koroistentie 10, 00280 Helsinki
puh. 477 7810
AUTOASI-korjaamo huoltaa kaikki autot.

TEBOIL
Kyllä käy

Kaikenkokoisia autoja vuokrattavissa
Otamme vastaan veikkaus- ja lottokuponkeja
Ruskeasuon joulu 2013
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Munksnäs Apotek

MUNKKINIEMEN APTEEKKI
Professorinaukio 2
p. 477 0100

MUNKSNÄS APOTEK
Professorspl. 2
tel. 477 0100

Palvelemme
ma-pe 8.30-18.30
la 10-15

Vi betjänar
må-fr 8.30-18.30
lö 10-15

4 Tervetuloa kanta-asiakkaaksemme.
4 Toimimme Munkkiniemen 		

4 Välkommen som stamkund.
4 Apoteket finns bredvid Munksnäs

4 Meillä on hyvät parkkipaikat.

4 Vi har goda parkeringsmöjligheter.

terveysaseman naapurissa.
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hälsocentral.
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Luxemburgin Kreivi
Aurinkoisessa säässä lähti jälleen Ruskeasuo-Seuran 31 jäsentä ystävineen
Toreniuksen bussilla kohti Keravan
Oopperaa 13.10.2013.
Esityksenä oli Franz Lehárin jo vuonna 1909 säveltämä operetti Luxemburgin Kreivi ja odotettavissa suuria
kauniita sävellyksiä.

P

ääosissa Angelika Klas ja Jyrki
Anttila sekä suuri joukko taitavia

laulajia ja näyttelijöitä. Ajat ovat sadassa
vuodessa muuttuneet ja tasa-arvo tosiaan lisääntynyt, samoin tittelit ja niiden
arvostus. Kyllähän me kaikki tiedämme,
että tänään prinsessat ja prinssit menevät
naimisiin ”tavallisten” ihmisten kanssa,
mikä ei olisi totisesti tullut kuuloonkaan
1900-luvun alussa. Silloin olisivat menneet niin tittelit kuin muutkin etuisuudet
aatelisilta, prinsseistä puhumattakaan.
Ehkä operetin aihe tuntuu vanhentuneelta, mutta kauniit laulut toivat minun
mieleeni nuoruuteni lauantain Toivotut
levyt. Silloin istuuduttiin radion ääreen

sävelletty. Nyt sävelletään uusia kaiken-

kuuntelemaan.

laisista aiheista ja uudistetaan vanhoja

Angelikan valkoinen housupuku

moderneiksi.

ensimmäisessä näytöksessä olisi kyllä

Esityksessä oli sitä vanhaa

varmaan ollut liikaa silkkeihin ja röyhe-

tunnelmaa. Hyvin soittanutta Ylioppi-

löisiin hienostuneisiin pukuihin tottuneille

laskunnan Soittajia ja kuorolaisia oli ilo

wieniläisille, mutta kaunis ja tyylikäs hän

kuunnella.

oli.

Taas mennään kun ensi syksynä on uutta
On ihanaa kun jotkut ooppe-

ohjelmaa tarjolla! q

rayhdistykset esittävät vielä näitä iki-

Kiitoksia,

ihania kappaleita sellaisina kuin ne on

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

Johtokunta v. 2013
Puheenjohtaja, 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
n

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, (ei ääntä), Hinta 10€.
Tiedustelut:
Essi Lindroos
essi.lindroos@gmail.com
050 5614923,

Ruskeasuo-Seura ry:n osoite:
Kiskontie 33,
00280 Helsinki

