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kansainvälisesti poikkeuksellisen upea 
kansallinen kaupunkipuisto, koska kau-
pungin keskusta sijaitsee niemellä meren 
ympäröimänä. Kokonaisuus muodostuisi 
olemassa olevista osista; saariston ja 
merenrantojen, Vantaanjoen ja kaupun-
kipurojen, puistojen ja luonnonmetsien 
sekä arkkitehtonisten kortteleiden ja 
muiden kulttuuriympäristöjen muo-
dostamasta yhtenäisestä verkostosta. 
Nyt Helsingin arvokkaimmat luonto- ja 
kulttuurialueet ”uinuvat ruususen unta”. 
Kansallisen kaupunkipuiston avulla niis-
tä voidaan rakentaa yhtenäinen alue ja 
identiteetti, jolla on tuhat tarinaa. Mm. 
asukkaat, oppilaitokset ja päiväkodit, 

kulttuuritoimijat, liikuntasektori, matkailu 
ja muu elinkeinoelämä voivat hyödyntää 
kansallista kaupunkipuistoa monin eri ta-
voin palveluissaan ja markkinoinnissaan.

Miten muualla
Kansallinen kaupunkipuisto on Suo-
messa kahdeksassa kaupungissa. Hä-
meenlinnan puisto on vanhin (perustettu 
v. 2001). Turun Ruissalo ja Aurajoen 
varret, Porvoon ja Porin historiallinen 
keskusta sijaitsevat kansallisessa kau-
punkipuistossa. Maailman ensimmäinen 
kansallinen kaupunkipuisto, Kungliga 
Nationalparken, perustettiin v. 1995 Tuk-
holmaan. (Jatkuu seur. sivulla).

Keskuspuistoa, taustalla Ruskeasuo. 
Kuva: Jyrki Erra.
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Kansalliselle kaupunkipuistolle mää-

ritellään rajat ja tehdään hoito- ja 

käyttösuunnitelma

Kansallisella kaupunkipuistolla tulee 
olla selkeät rajat, jotka määritellään 
kaavoituksessa. Puistolle tehdään oman 
hoito- ja käyttösuunnitelma. Kaupungin 
virastot hoitavat ja kehittävät kansallisen 
kaupunkipuiston kokonaisuutta koordi-
noidussa yhteistyössä kuntalaisten kans-
sa. Uuden ympäristöteknisen toimialan 
muodostaminen tehostaa olennaisesti 
puistokokonaisuuden suunnittelua ja 
hoitoa. Nykyiset resurssit voidaan koh-
dentaa entistä paremmin yhteisen hoito- 
ja käyttösuunnitelman toteuttamiseen.

Kaupungilla on päätäntävalta kansal-

lisen kaupunkipuiston perustamises-

sa ja toteuttamisessa

Kansallista kaupunkipuistoa koskeva 
päätösvalta on kaupungin käsissä, 
koska kaikki maankäyttö- ja rakennus-
laissa todetut toimenpiteet kansallisen 
kaupunkipuiston synnyttämiseksi ovat 
kunnan oman päätöksenteon varassa. 
Helsinki hakijana on avainasemassa 
alueen säilyttämisvaatimusten toteutta-
misessa, valmistelu- ja hakemusproses-
sissa sekä hoito- ja käyttösuunnitelman 
laadinnassa.

Puisto voidaan perustaa vain kunnan 
hakemuksesta. Helsinki olisi siten sekä 
hakemuksen valmistelija että hakija. 

Muut alueen hoidon ja käytön kannalta 
tarpeelliset määräykset annettaisiin hoi-
to- ja käyttösuunnitelmassa.

Kaupunki – eri tahojen yhteistyönä – laatii 
hoito- ja käyttösuunnitelman, jonka ym-
päristöministeriö hyväksyy sellaisenaan. 
Kun ministeriö on ollut informoituna 
prosessin kuluessa, on hyväksymis-
prosessi ollut tähän mennessä lähinnä 
muodollisuus. Tämänkään lainkohdan 
kautta valtiovalta ei voi siirtää päätäntä-
valtaa kaupungilta itselleen. Kun puiston 
suunnitelma on hyväksytty ministeriössä, 
kaupunki toteuttaa sitä omana työnään.

76 yhdistystä ja yhteisöä haluaa kan-

sallisen kaupunkipuiston Helsinkiin

53 kaupunginosayhdistystä, mm. Rus-
keasuo-Seura ry ja 23 muuta yhteisöä 
ovat allekirjoittaneet yleiskaavaluonnok-
seen liittyvän ehdotuksen, että Helsingin 
kaupunki tekee selvityksen kansallisen 
kaupunkipuiston aluerajauksesta yh-
teistyössä asukasyhdistysten kanssa ja 
hakee päätöstä puiston perustamiseksi.

Allekirjoittajayhteisöt edustavat hyvin 
laajaa kaupunkilaisjoukkoa eri puolilta 
kaupunkia. Syyskuun lopussa avautui 
netissä Kansallinen kaupunkipuisto 
Helsinkiin! -kuntalaisaloite www.kunta-
laisaloite.fi/fi/aloite/2057. Perinteiseen 
adressiin kerätään tukijoita koko talven 
ajan.
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Kansallisen kaupunkipuiston perusta-
misselvitys ja periaatepäätös

Kaupunkilaiset kannattavat vahvasti 
kansallisen kaupunkipuistoselvityksen 
tekemistä. Mukana jo olevan 76 yhteisön 
voimin voidaan selvitystyöhön kytkeä 
rakentava ja laaja vuorovaikutus sekä 
paikallistuntemus. Ajatus on, että Hel-
singin kaupunki käynnistää välittömästi 
tarvittavan selvityksen kansallisen kau-
punkipuiston perustamiseksi Helsinkiin. 
Avoimen selvitystyön ja dialogin kautta 
syvennetään luottamusta yleiskaavan 
valmisteluun ja taataan kaupungin tasa-
painoinen, kestävä kehittäminen.
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!-
liike on tehnyt hankehakemuksen Suo-

Ruskeasuo-Seuran jäsen! Toimita osoit-
teenmuutostietosi Essi Lindroosille. Näin 
varmistat tiedotteiden ja Ruskeasuo-
lehden saannin. Essin yhteystiedot löydät 
lehden takasivulta.

men itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuoden ohjelmaan (Suomi100). Siinä 
esitämme, että Helsingin kaupunki tekisi 
itsenäisyyspäivänä 2017 puiston perus-
tamisesta periaatepäätöksen, ja että pää-
kaupungin kansallinen kaupunkipuisto 
perustettaisiin Suomen itsenäisyyden sa-
tavuotisjuhlavuoden kärkihankkeena. q
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Vas.: Konsertin soittajat: Mikko Kokkonen, 
Erkki Koponen, Petri Saavalainen, Ulrike 
Drosdek, Sakari Kuusi ja Alf Nybo. 

Yleisöä odottavissa tunnelmissa ennen 
konsertin alkua.

Meilahden seurakunnan ja Ruskea-

suo-seuran yhteisessä kamarimu-

siikkikonsertissa kuultiin lauantaina 

24.9.2016 suomalaista kamarimusiik-

kia. Kirkkoherra Hannu Ronimuksen 

”Trio Huikeaksi” nimeämä trio: Reino 

Pöyhiä (piano), Hannu Naukkarinen 

(sello) ja Päivi Kärkäs (oboe) soittivat 

meille suomalaista kamarimusiikkia á 

la ”Lauantain toivotut”.

Seurakuntakeskus Rastin salissa soivat 
Jean Sibeliuksen, Erkki Melartinin, Armas 
Järnefeltin, Petri Laaksosen ja Lasse 
Mårtensonin sävellykset.
Kaikki tunnistivat heti alussa Sibelius-
aloituksen jälkeen ”Täällä Pohjantähden 
alla” sävellyksen, josta jatkettiin Sibe-
liuksen ”Puusarjaan”. Konsertti jatkui 
Melartinin neljällä kappaleella joista eri-
tyisesti ”Nocturne – yölaulu” soi kauniisti 
Rastin salissa. Järnefeltin ”Kehtolaulu” 

Meilahden seurakunnan kukittamat ja 
Ruskeasuo-seuran Kurki-mukittamat ka-
marimusiikin taitajat: Päivi Kärkäs (oboe), 
Hannu Naukkarinen (sello) ja Reino 
Pöyhiä (piano).
Vier. sivu: Konserttiyleisö asettumassa 
paikoilleen.

Täällä Pohjantähden 
alta ”Andersuddeen” 
24.9.2016
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ja Sibeliuksen ”Valse Triste” sovitettuna 
sellolle ja pianolle sopivat Rastin ikku-
noista pilkahtevaan syysiltapäivään ja 
lopuksi kuultiin Mårtensonin ”Andersud-
de”. Oboisti Päivi Kärkäs käytti hetken 
muistellakseen tänä vuonna menehty-
nyttä suomalaista säveltäjää. Erityisesti 
hänen kertomansa juttu Mårtensonin 
sävellyksestä ”Bogostan polkka” jäi mie-
leeni. Ehkä kuulemme sitä vielä joskus 
Ruskeasuollakin?
Kamarimusiikki on soinut kirkkaasti nyt 
kaksi kertaa Seurakuntakeskus Rastin 
salissa ja toivomme että me ”ruskea-
suolaiset” ja muutama muualta tullutkin; 
”Kirkko ja Kaupunki”-lehdestä tilaisuu-
den löytänyt, pääsemme nauttimaan 

Meilahden seurakunnan yhteistyöstä 
Suomen kamarimusiikkiseuran (www.
suomenkamarimusiikkiseura.fi) kanssa 
vielä uudestaankin. Seuran, jonka pe-
rustajajäseniin Jean Sibeliuskin kuului, 
sivuilta löydät tiedot muun muassa 
seuran kuukausikonserteista Lyceum 
Klubbenilla, Rauhankadulla, Helsingissä.
Meitä, kamarimusiikin ystäviä oli tällä ker-
taa mukana nauttimassa syysmusiikista 
36 henkilöä + me järjestäjät: Hannu R. ja 
Eeva-Liisa S. seurakunnasta ja Essi L., 
Taina H.,Taina T., Mikael T. ja minä Aira 
Rusanen Ruskeasuo-seurasta. q
Sydämellinen kiitos konsertista kaikille!

Kuvat ja teksti: Aira Rusanen
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KESKUSPUISTO
- metsä lähellä,
luonto kaupungissa

Keskuspuisto täytti sata vuotta vuon-

na 2014. Helsingin kaupunginvaltuus-

to hyväksyi arkkitehti Bertel Jungin 

suunnitelman Helsingin Keskuspuis-

toksi vuonna 1914.

Keskuspuisto halkoo Helsinkiä etelästä 
pohjoiseen. Se tarjoaa hyvät virkistys- 
ja ulkoilumahdollisuudet. Sen luonto 
on monipuolista, maasto vaihtelevaa ja 
lintu- ja nisäkäslajisto runsas. Keskus-
puisto alkaa etelässä keskeltä kaupunkia 
Töölönlahdelta ja päättyy Haltialaan ja 
Vantaanjoelle, Helsingin pohjoisrajalle. 
Tuhannen hehtaarin laajuinen Keskus-
puisto on kymmenen kilometriä pitkä ja 
edustaa hyvin etelärannikon rikasta ja 
vaihtelevaa luontoa.
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Keskuspuistossa voi aistia vuodenai-
kojen rytmin, värin, valon ja tuoksun. 
Siellä retkeillään, leikitään, kuntoillaan, 
urheillaan, hoidetaan viljelyspalstoja, 
tutustutaan luontoon ja virkistytään. Myös 
monen helsinkiläisen työmatka kulkee 
Keskuspuiston kautta. 

Puiston pohjoisosassa on neljä luon-
nonsuojelualuetta: Pitkäkosken rin-
nelehto, Haltialan aarnialue, Niskalan 
puulajipuisto ja Ruutinkosken rantalehto. 

Ruutinkosken rantalehto kuuluu myös 
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel-
maan. Uuden luonnonsuojelualueen, 
Vantaanjoen törmän, suojelu on vireillä. 

Keskuspuisto on laajimmillaan Haltialas-
sa, jonka aarnialueella kasvillisuus on 
rehevää ja luonnonmukaista aarnimet-
sää. Haltialassa on nykyisin Helsingin 
laajimmat ja yhtenäisimmät metsät.

Keskuspuiston eläinasukkaita ovat mm. 

Keskuspuiston kesäkartta
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hirvi, mäyrä, kettu, metsäjänis, rusakko, 
lumikko, supikoira ja piisami. Harvinai-
suutena voi mainita Ruskeasuon metsä-
alueilla havaitun liito-oravan.
Pesimisaikaan metsän täyttää lintujen 
laulu. Pesimälajeja ovat mm. palokärki, 
hippiäinen, närhi, tiaiset, rautiainen, 
lehtokerttu, sirittäjä ja ja harvinainen 
pikkusieppo. 
Vuonna 2016 Keskuspuistossa pesivien 
kanahaukkojen määrä oli 28 paria. Nämä 
saivat yhteensä 82 poikasta jotka kaikki 
rengastettiin. Oikeaan jalkaan kiinnitetyn 

alumiinirenkaan lisäksi 78 poikasta on 
saanut vasempaan jalkaansa valkoisen, 
muovisen lukurenkaan, jossa on mus-
talla kirjoitettu, alhaalta ylös luettava, 
kolmimerkkinen tunnus. Havainnot 
lukurenkaallisista kanahaukoista pyyde-
tään ilmoittamaan Luonnontieteellisen 
keskusmuseon rengastustoimiston 
sähköisen löytölomakkeen kautta: http://
loydos.luomus.fi/forms/rengasloyto. q
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Keskuspuiston talvikartta
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iststo.fi 

Isännöitsijätoimisto 
Jani Peltola (IAT) 

tarjoaa kattavan perinteisen isännöintipalvelun taloyhtiöille 
Helsingin kantakaupungin alueella. 

Taloyhtiökohtaisen palvelukokonaisuuden toimittamisessa 
kantavat periaatteet ovat aina palvelualttius ja sydämellisyys. 

 

Pyydä nyt tarjous paikallisesta asiakaslähtöisestä 
isännöinnistä taloyhtiöllenne! 

 
Lue lisää kotisivuilta www.iststo.fi, 
mailaa jani.peltola@iststo.fi tai 

soita 040 553 7119. 
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Ruskeasuo-Seuran teettämä kurkimuki on 
myynnissä; kotiin, mökille, lahjaksi, tuliaiseksi!

Ruskeasuo-Seura teetti sarjan kahvi-/

teemukeja joita koristaa kuva kuvan-

veistäjä Pirkko Nukarin teoksesta 

”Kurki on laskeutunut”. 

Hankkeen ensi vaiheessa otimme yh-
teyttä taiteilija Nukariin ja tiedustelimme 
saisimmeko käyttää hänen veistokses-
taan otettua valokuvaa mukin koristeena. 
Saatuamme myöntävän vastauksen alkoi 
suunnittelutyö. Perusilmeen tuli olla graa-
fisesti selkeä ja pelkistetty. Otin sarjan 
kuvia patsaasta ja sommittelin parhaan 
niistä kahden Ruskeasuo –tekstikentän 

väliin. Mallikappaleen hyväksynnän 
jälkeen Kuvamukit.fi -yritys suoritti mu-
kisarjan polton ja lasituksen. 
Kaksi mukia lahjoitettiin kuvanveistäjä 
Nukarille ja toukokuussa mukeja alet-
tiin myydä seuran tilaisuuksissa. Muki 
on poltettua ja lasitettua keramiikkaa, 
tilavuus 0,33l. Kuva säilyy parhaiten 
käsin pestessä, mutta saattaa himmetä 
konepesussa ajan myötä. Muki kestää 
mikroaaltouunissa käytön. Kurkimuki 
maksaa 10 euroa ja niitä voi kysellä Essi 
Lindroosilta. Essin yhteystiedot löytyvät 
tämän lehden lopusta. q
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Entä se rakennuksen käyttötarkoitus? 
Arkkitehti-lehti 6-7 vuodelta 1951 valai-
see asiaa: ”Raisiontie 2 sisältää koko 
alueen, kortteleiden 714 ja 715 yhteisen 
lämpökeskuksen, joka myöhemmin tulee 
palvelemaan sen länsipuolelle rakennet-
tava koulua (jota ei koskaan rakennettu, 
toim. huom.) sekä muuntamon, pari 
autovajaa, suurehkon koneellisen pe-
sulan, isännöitsijän toimiston ja asunnot 
kolmelle talonmiehelle”. 
Rakennus valmistui vuonna 1951.
Moni muistikin aivan oikein, että raken-
nuksessa on toiminut Reola-niminen 

Ruskeasuo-ryhmän facebook-sivuilla 

käytiin alkusyksystä mielenkiintoista 

arvuuttelua Raisiontie 2:n rakennuk-

sesta ja sen alkuperäisestä käyttötar-

koituksesta. Esiin tuli myös muutama 

henkilökohtainen muistelmapala 

– poikaiän sattumuksia, kuinkas 

muuten. Kaksi niistä jutun lopussa.

Raisiontieläistä 
rakennushistoriaa

Teksti ja kuva: Jyrki Erra
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pesula ja Arenko-niminen autonrengas-
firma. Myös melko hirviömäinen mankeli, 
joka jyristeli lakanat sileiksi paksujen 
pölkkyjen avulla rakennuksen kellarissa 
on jäänyt selvästi muidenkin kuin allekir-
joittaneen mieleen.

Palokunta sen sijaan ei ole koskaan 
majaillut Ruskeasuolla, vaan Haagassa 
– Haagan paloasema on tämän perinteik-
kään toimen nykyinen tyyssija. q

Sami Koskinen: 

Rakennuksessa oli 70-luvulla pesula 
ja ehkä samaan aikaankin Arengon 
rengasliike. Liikkeen pomolla oli hieno 
viininpunainen Jaguar Sovereign, jota 
käytiin skloddeina aina ihailemassa ja 
kelpaa sellaisia ihailla edelleenkin.

Tuomas Haavisto: 

Siellä Arengon vintillä oli niiden käytet-
tyjen renkaiden varasto. Me päästiin 
muutaman kaverin kanssa jollain kepu-
likonstilla sinne sisälle, luokkakaveri asui 
talossa joten sillä saattoi olla vaikutusta 
asiaan. Rakenneltiin pari päivää tosi 
hienoja majoja kunnes - kuten arvata 
saattaa - käry kävi. Ainoa asia josta Aren-
ko-rengasliikken johtaja oli muistaakseni 
todella vihainen, oli se että meille olisi 
voinut sattua joku vahinko, ei siitä että 
oltiin luvatta vintillä, tosin ei siitäkään 
kehuja tullut. Ikää meillä oli varmaan joku 
9 ja vuosi 1980.

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

ISÄNNÖINTIPALVELUT

Saudit Oy
Sinikka Ahola

isännöitsijä ITS, AIT

 09-477  5042

Saudit Oy, 
Koroistentie 8, 
00280 Helsinki

www.saudit.fi



40 Ruskeasuon joulu 2016

Kaupunginmuseon avajaisissa viime 
toukokuussa, liki kahden tuhannen muun 
avajaisvieraan joukossa tungeksiessa, 
silmiini osui seinällä ollut vanha karttaleh-
ti. Se esittelee hauskana kuvakollaasina 
paitsi koko Helsingin, myös Ruskeasuon. 
Kartassa komeilee koko Stadi viatto-
muuden vuosikymmenellä – 50-luvulla 
- jolloin esitystapa saattoi olla näinkin 
suurpiirteinen ja huoleton.
Mannerheimintie esittäytyy kaupungin 
ruuhkaisena valtaväylänä jonka mo-
lemmille puolille Ruskeasuo levittäytyy. 
Tilkan sotilassairaala erottuu kartasta 
selvästi, samoin Ratsastushallin alue, 

Kehitä Ruskeasuota, 
liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan!

Osallistu tapahtumiin!

Kaupunginmuseon avajaisissa
jonne on merkitty ratsastajan selästään 
heittänyt hevonen. Siirtolapuutarhan 
alue on nähty hyödyn näkökulmasta 
- se tuotti lisuketta ruokapöytään, juu-
reksia. Karttaan on myös taltioitunut 
Ruskeasuon rakennusvaihe. Valmiina 
on vasta kaupunginosan eteläinen 
katuverkko, Raisiontie, Nousiaistentie 
sekä pohjois-eteläsuuntaiset Kiskontie 
ja Koroistentie.q

Jyrki Erra
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Kaikille avoin
Oma Kahvila-Ravintola

Avoinna ma-pe  8.00-16.00      
Lounas  11.00-13.30

Lounasbufee sisältää lämpimän ruoan, salaattipöydän, 
meillä leivotun leivän ja kahvin   10.00 €

Kasviskeitto, salaattipöytä, leipä ja kahvi 8.00 €
Eläkeläisille buffetlounas 12.30-13.30  9.00 €

 
Tarjolla itse leivottua pullaa ja kahvileipää.

www.omakahvila-ravintoa.fi sivuilla on ruokalista luettavissa.
Ravintolatiloihin on myös mahdollista järjestää tilaisuuksia.

Juhlapalvelua, Take Away.

Nauti ateriasi tai kahvi kesäisellä kattoterassillamme!

Omasairaalan 4. krs, Puutarhurinkuja 2, Pikku Huopalahti

Tervetuloa
Tiina Hattu 050 549 2256

Kaksi kahvia ja pulla yhden hinnalla 

OMA Kahvila-Ravintolassa

#



42 Ruskeasuon joulu 2016

Ruskeasuo
1963-64

DVD 2016

Ruskeasuo-filmiä on esitetty muuta-

man kerran Ruskeasuo-Seuran ja Mei-

lahden seurakunnan tilaisuuksissa ja 

se on ollut pidetty. Kyselyjä on tullut 

ja DVD:tä on ostettu.

DVD-julkaisun alkuperäismateriaali on 
16 mm:n kaitafilmi, jonka päätoimittaja 

Paavuo Luostarinen kuvasi vuonna 1963. 
Kuvaaja kiertelee kaupungionosan ka-
tuja, vierailee kodeissa ja työpaikoilla, 
Koroistentien kahvibaarissa ja Karjalan 
yhteiskoulun pihallakin oppilaiden kes-
kuudessa. Ajankuva on autenttinen  ja 
eheä, 60-luvun nousukausi heijastuu 
filmin henkeen viehättävänä tulevaisuus-
optimismina. 
Filmi valmistui Ruskeasuo-Seura ry:n 
10-vuotisjuhliin ja ensiesitys oli huhtikuun 
5. päivänä v. 1964 Karjalan yhteiskoululla 
olleessa tilaisuudessa.
Ruskeasuo-Seura siirrätti materiaalin Oy 
Yleisradio Ab:n avustuksella VHS-muo-
toon seuran täyttäessä 50 vuotta vuonna 
2003 ja edelleen DVD -formaattiin vuon-
na 2008. Filmiin kuulunut alkuperäinen 
ääniraita oli valitettavasti tuhoutunut, 
eikä sitä siirtotyön yhteydessä onnistuttu
tuolloin palauttamaan.
Vuonna 2016 DVD-remasteroitiin al-
kuperäisestä filmistä ja siihen lisättiin 
filmiin liittynyt selostus, joka oli säilynyt 
kirjallisessa muodossa. Selostuksen luki 
DVD:lle Aira Rusanen Ruskeasuo Seu-
ran johtokunnasta. q

Ruskeasuo-filmi on 
jälleen myynnissä 
DVD-formaatissa.

Aleksipaino Group
Höyläämötie 3, 00380 Helsinki

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

Jyrki Erra
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Tenholantien loppupäässä Invali-

disäätiön rakennuksessa sijaitsee 

viihtyisä kahvila ja lounasravintola, 

jonne Ruskeasuon asukkaat ja työn-

tekijät ovat tervetulleita. Kahvihetken 

jälkeen on mahdollista pistäytyä 

vaikkapa rentouttavassa opiskelija-

hieronnassa, sillä Säätiö tarjoaa oppi-

lastöinä useita tutustumisen arvoisia 

palveluita.

Invalidisäätiön ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitsevaan kahvilaan voi pistäy-

tyä arkisin nauttimaan herkullisia leivon-
naisia tai muuta pikkupurtavaa ja ihailla 
samalla kuukausittain vaihtuvaa Galleria 
Ortonin taidenäyttelyä. Kahvilassa on 
myös tarjolla päivittäin vaihtuva keitto-
lounas ja vaihtuvia lautasannoksia.  Jos 
isompi nälkä yllättää, asiakkaita palvelee 
kuudennessa kerroksessa sijaitseva 
lounasravintola, vinkkaa Invalidisäätiön 
ravintolapäällikkö Katja Saastamoinen. 
Ravintolassa on tarjolla runsas, kolmen 
ruokalajin buffetlounas 10,90 euron hin-
taan sekä kevyempi keittolounas 7,90 
eurolla. 

Sara (oik.) ja Sari viihtyvät Studio Prossa 
hyvin ja kahvilatyöskentely on mieluista.

Invalidisäätiön kahvila ja ravintola palvelevat 
Ruskeasuon asiakkaita monipuolisesti
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- Valmistamme kaiken ruoan 
pitkälti itse. Käytämme mahdollisimman 
vähän valmistuotteita ja keskitymme sen 
sijaan puhtaiden, hyvien raaka-aineiden, 
erityisesti tuoreiden juuresten ja kasvis-
ten käyttöön, Saastamoinen sanoo. 
Kahvilassa tai ravintolassa myydään 
usein myös talon leipuri-kondiittorin 
valmistamia, herkullisia leivoksia kotiin 
vietäväksi. 
- Tarjolla on edulliseen hintaan 
esimerkiksi suolaisia ja makeita piirakoi-
ta, leipää tai sämpylöitä ja kuivakakkua, 
Saastamoinen kertoo.
Osana yleishyödyllistä toimintaa
Ravintola- ja kahvilapalvelut kytkey-
tyvät Invalidisäätiön perinteikkääseen 
yleishyödylliseen toimintaan. Säätiössä 
toimii erityistukea tarvitsevia nuoria 
kouluttava Keskuspuiston ammattiopisto 
sekä valmennus- ja asiantuntijatalo Or-
ton Pro, joka auttaa vaikeasti työllistyviä 
henkilöitä työ- tai opiskelupaikan löytä-
misessä. Invalidisäätiön kahvilatoiminta 
siirtyi 1.12.2016 Orton Pron haltuun. 
Sekä kahvilassa että ravintolassa työs-
kenteleekin Orton Pron Studio Pro – 
valmennuskeskuksen työkokeilijoita ja 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. 
Myös ammattiopiston kokkiopiskelijat 
suorittavat kahvilassa ja ravintolassa 
usein työssäoppimisjaksonsa. 
-  Sekä opiskelijat että Orton Pron 
asiakkaat osallistuvat ammattihenkilö-
kunnan rinnalla kaikkiin töihin keittiön 
avustavista tehtävistä ravintolasalissa, 
keittiössä ja kahvilassa työskentelyyn 
sekä leipomiseen.

Monipuolisesti erilaisia oppilastöitä
Invalidisäätiön ravintolapalveluissa pyö-
ritetään myös pienimuotoista catering-
toimintaa, josta asiakkaat voivat kysellä 
tarjoiluja erilaisiin tilaisuuksiin.
- Olemme tehneet catering-
tarjoiluita monipuolisesti ristiäisistä 
hautajaisiin. Ruokatarjoilut onnistuvat 
myös isommalle joukolle, olemme teh-
neet tarjoiluita jopa 200 henkilön juhliin. 
Tarjoiluihin voi kuulua esimerkiksi cock-
tailpaloja, kakkuja ja leivonnaisia sekä 
suolaisia ruokia. Tuotteet voi hakea 
valmiina Invalidisäätiön tiloista, emme 
toteuta kotiinkuljetuksia, Saastamoinen 
kertoo.
Invalidisäätiöstä on saatavilla myös eri-
laisia palveluita oppilastöinä.  Esimerkiksi 
opiskelijoiden hierontapalveluilla on jo 
useamman vuoden perinne ja uskollinen 
asiakaskunta. Hierontapiste tarjoaa ren-
touttavaa ja edullista, ongelmalähtöistä 
opiskelijahierontaa valvovan opettajan 
opastuksella. Ammattiopiston audiovisu-
aalisen viestinnän perustutkinnon parissa 
taas käynnistellään valokuvauspalvelui-
den tarjontaa myös talon ulkopuolisille 
asiakkaille. q
Invalidisäätiön kahvila on avoinna maa-
nantaista torstaihin klo 7.30 – 17 ja 
perjantaisin klo 7.30 – 15.
Invalidisäätiön ravintola on avoinna maa-
nantaista perjantaihin klo 10.30 – 13.00.

Teksti: Katriina Helkkula, Orton Pro
Kuvat: Anne Laitinen, 

Keskuspuiston ammattiopisto
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Esperi Hoivakoti Tilkka tarjoaa 
asumista ja huolenpitoa ikäih-
misille, elämän eri tilanteissa. 
Vakituisen asumisen ohella palve-
luihin kuuluu lyhytaikainen asu-
minen esim. putkiremontin ajaksi. 
Tule tutustumaan, niin sovitaan 
sinulle tai läheisesi tarpeisiin par-
haiten soveltuva ratkaisu. Onko 
palveluseteli tuttu? Kerromme 
mielellämme tästä lisää!
Varaa aika yksityisesittelyyn
Marika Seppälä | 046 923 0080
Mannerheimintie 164, Helsinki

Hyvänolon 
Hoivakoti
Tilkka
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Liikkuva fillarihuolto 
kävi Ruskiksella
Kevättä varten on jo nyt hyvä painaa mie-
leen liikkuvan YEPLY-pyöräkorjaamon 
mustakeltaiset mainokset. Korjaamo 
liikkuu netissä ilmoittamissaan paikoissa 
ja tekee töitä klo 16:00-22:00. Voit vara-

ta ajan etukäteen tai voit tulla suoraan 
paikalle pyöräsi kanssa ja jättää sen 
huoltoon. Tekstarilla saat ilmoituksen kun 
pyörä on huollettu. q

Koroistentie 4 C -talo, puh. 040 518 3587.  Puhelinaika ma-to klo 11-17, pe 12-16
Lisätietoa: www.suolahoito.fi
Tällä kupongilla suolahoito 18€/kerta (aikuiset norm. 25€).
Tarjouksen voi käyttää myös lahjakortin ostoon. Voimassa 28.2.2017 asti.

Tervetuloa - Jaana Jokiaho ja Virve Luukkonen
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Paranna 
elämänlaatuasi 
luennot: 

ma 28.11  
klo 18-19 
Energiaa elämääsi 

ma 16.1.2017 
klo 18-19 
Mielen vaikutus 
terveyteen 

ma 6.3.2017 
klo 18-19 
Ravinnosta 

ma 10.4.2017 
klo 18-19 
välttämättömät 
rasvahapot 

ma 8.5.2017 
klo 18-19 
suolaa, suolaa, 
enemmän suolaa 

ma 5.6.2017 
klo 18-19 
Ympäristön 
vaikutus  
 
050 363 4670 
www.fysioacusa.fi 

 HYVINVOINTIA 
 

Klassista- ja urheiluhierontaa 

Kalevalaisen jäsenkorjauksen 
opiskelijahoitoja 

Psykofyysistä kokonaisuutta hoitava  
rTsa-mNye hoito 

 
 
 

LAHJAKORTIT  
 

 

 

 

 
Koroistentie 6 A , Ruskesuo,    Helsinki      
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Arkistojen aarteita
Näkymä puutalojen Ruskeasuon raitilta Koroistentien suuntaan v. 1954.

 
Kuvaformaatin ja käytetyn filmin perusteella näkymä on kuvattu todennäköisesti 
mainittuna vuonna. Se liittyy kuvasarjaan jonka Ruskeasuo-Seura teetätti tuolloin 
tarkoituksenaan dokumentoida katoava puutaloalue ja toisaalta myös rakentuva 
kivitalojen kaupunginosa. Kuvassa vasemmalla näkyvä Palotien kauppa esiintyy 

myös seuran julkaisemassa postikorrtisarjassa.
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  Tuolilöydöille uusi 
  elämä
    

Paraistentien seurakuntakodin myyn-

nin yhteydessä tilat tyhjennettiin. 

Vanhat huonekalut ja mm. kangas-

puut myytiin. Merja Eklund teki löy-

dön: hän osti kolme Alvar Aalto 69 

tuolia, jotka hänen käsissään saavat 

tämän syksyn aikana uuden elämän.

    ”Aloitin Helsingin työväenopistossa 
huonekalujen korjauskurssin, joka kes-
tää joulukuun alkuun. On ollut elämys 
tutustua huonekaluihin ja puutöihin, sillä 
tyttökoulussa oli aikoinaan muunlaisia 
käsitöitä”, kertoo Merja Eklund. Hän kävi 
useita vuosia entisen seurakuntakodin 
suositussa kangaspuukerhossa. Siellä 
alkoi myös Äiti Teresa-piiri,  joka  jatkaa 
uusissa tiloissa maanantaisin seurakun-
takeskus Rastissa. q

Teksti: Riittasisko Räike, 
kuvat: Merja Eklund

Alvar Aallon pienet tuolit ovat helppoja 
kunnostettavia. Ne ovat purettavissa osiin 
ja  puupinnat ovat kunnostetavissa uuden 
veroisiksi - jos niin haluaa. 
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Ruskeasuo-Seura ry
Ruskeasuo-Seura ry. on 27.9.1953 perustettu koti-
seututyötä tekevä kaupunginosayhdistys, jonka 
päätarkoituksena on viihtyvyyden säilyttäminen 
ja lisääminen Ruskeasuon alueella mm. tekemällä 
esityksiä kaupungin päättäville elimille. Tätä 
toimintaa voit tukea liittymällä jäseneksi ja tule-
malla toimintaan mukaan. Yhdistys on Helsingin 
kaupunginosayhdistys ry:n (HELKA) jäsen ja siten 
myös kotiseutuliiton jäsen.
Jäsenyydet: Henkilöjäsenmaksu á 10 eur.
Taloyhtiön kannatusjäsenmaksu 30 eur / talo.

Ruskeasuo-Seura ry:n tilinumero: 

Ålandsbanken 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. 2016
n Puheenjohtaja, lehden toimitus: 
Jyrki Erra, Kiskontie 12, puh. 050-3003068, 
jyrki.erra@welho.com
n Rahastonhoitaja: Essi Lindroos, Kiskontie 33, 
puh. 050 5614923, essi.e.lindroos@gmail.com 
n Taina Haavisto, Maskuntie 4 A 5, 
puh. 050 3660906, taina.haavisto@elisanet.fi
n Mia Malm, Raisiontie 2 A 3, puh. 050-
3877220, mia.malm@evl.fi
n Aira Rusanen, Kiskontie 22
aira.rusanen@gmail.com, puh: 040 7654748
n Riittasisko Räike, Koroistentie 6, 
riittasisko@luukku.com, puh. 0400 474153
n Mikael Tikkanen, Koroistentie 15 B 18, 
puh. 0400-474661, mikael.tikkanen@orton.fi
n Pentti Tirkkonen, Koroistentie 8 D 40,
pentti.tirkkonen@welho.com, 
puh 050-4343873
n Taina Toijala, Kiskontie 26A, 
taina.toijala@suomi24.fi, puh. 050 5968797

Ruskeasuo-Seura ry:n osoite: 
Kiskontie 33, 

00280 Helsinki
ruskeasuoseura@gmail.com

             joululahjaksi

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

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

DVD Ruskeasuo-elokuva, kuvattu 
v. 1963-64, mukana selostus, 10 €.

Ruskeasuo-postikorttisarja, 
16 erilaista, 5 €.

Tiedustelut:
Essi Lindroos
essi.e.lindroos@gmail.com
050 5614923,

Ruskeasuo
1963-64

DVD 2016
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Erityisesti Sinulle

Oletko jumissa? 
Tule rentouttavaan opiskelijahierontaan!

Tenholantie 12, 2. krs       
HUOM! Uusi osoite! 
keskuspuisto.fi/hieronta

Tervetuloa!
Ajanvarauspuh. 040 662 5112Hieronnat:

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


