
m Kilparatojen kuninkaat Ruskeasuolla
m Paraistentien palvelukeskus harjassa
m R.U.S. perustettiin 1957
m Juuret ja siivet

tapahtuu
61. vsk.  

 Kevät 2014

Ruskeasuolla



 
 

 
Kiinteistönhoitoa vuodesta 1950 

 
 

Ruskeasuon oma huolto- ja isännöintiyritys  
 
 Isännöintipalvelut 
 Kiinteistönhuoltopalvelut 
 Aluelämpö 
 
Raisiontie 4 
00280 Helsinki 
 
(09) 477 3008, faksi (09) 454 6021 
konttori@rtloy.fi 
www.rtloy.fi 
 
 

Toivotamme asiakkaillemme ja kaikille 
ruskeasuolaisille lämmintä kevättä ja kesää! 

 
 

   



3Ruskeasuon kevät 2014

Kansi: Asunto-osakeyhtiö Raisiontie 6 vietti 60-vuotisjuhliaan 
18.08.2011. Kuva: Pirjo Mäkiranta

4	 Puheenjohtajan	palsta,	Jyrki	Erra		 	 	
7	 Varapalsta,	Jyrki	Erra	 	 	 	 	 	
11	 Ruskeasuo-Seuran	kesäretki	7.6.,	Essi	Lindroos
13	 Juuret	ja	siivet,	Riittasisko	Räike		
14	 Paraistentien	palvelukeskuksen	harjannostajaiset,	Jyrki	Erra	
16	 Kilparatojen	kuninkaat	kokoontuivat	Ruskeasuolla,	Carita	Lehtinen	
22	 Ruskeasuon	seurakuntakeskuksen	valmistumista	odotetaan	innolla,		
	 Hannu	Ronimus
26	 Keskuspuiston	ammattiopistosta	ammattiin,	Anne	Laitinen
30	 Reiska	Ruskeasuolla	vv.	1951-73,	Reijo	Virtanen
37	 Uusi	Lastensairaala,	Ruskeasuo-Seura	ry
40	 Ruskeasuon	urheiluseura	RUS	perustettiin	8.5.1957,	Seppo	Salo
42	 No	onkos	tullut	kesä...,	Inga	Packalen
44	 Ruskeasuon	asukkaat!,	Mika	Ranki	
46	 Tilkanmäeltä	oman	alueen	palvelijaksi,	Mia	Malm
50	 Harjoitus	tekee	mestarin,	Annika	Slunga
52	 Valokuvamuistoja,	onko	teillä?,	Maj	Lis	Maltela
53	 Rusalleko	Martat?	Inga	Packalen

Lehti on riippumaton kaupunginosajulkaisu, joka ilmes-
tyy kahdesti vuodessa. 61. vsk. Levikki n. 1700.
Lehden julkaisu ja kustannus: Ruskeasuo-Seura ry 
Lehden toimitus ja taitto: Jyrki Erra
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

Ruskeasuolla tapahtuu-lehti



4 Ruskeasuon kevät 2014

   Yhteisvastuu ja juuret

   Hyvät ruskeasuolaiset,

Otsikon sanapari ei sovi mitenkään 
yhteen ja paljastan asian heti: ei ole 

tarkoituskaan.
Yhteisvastuuta, toinen toisistamme 
välittämistä, jouduin pohtimaan eräänä 
menneen talven sunnuntaina. Olin silloin 
lenkkeilemässä Keskuspuistossa. 
Tapaus nosti mieleeni omakohtaisen 
kokemuksen vuosien takaa. Olin tuolloin 
venäyttänyt selkäni tosi ilkeästi, tietyissä 
asennoissa kipu oli viedä tajun. Olin 
palailemassa ruokatunnilta työpaikalleni  

ja pannut merkille että joku kävelee ta-
kanani. Astuin jalkakäytävältä ajoradalle 
ja se riitti. Selkä joutui hankalaan asen-
toon, päässäni kävi valkoinen leimaus: 
kuin joku olisi humauttanut koivuhalolla 
täysin voimin ristiselkään. Käsi lukkiutui 
pitelemään kivun raastamaa kohtaa ja 
parahdin ääneen tuskasta. Koska tajunta 
oli sumenemassa, käännyin hädissäni 
ja avun toivossa katsomaan takanani 
tulevaa henkilöä.
Entä mitä näin?
Nainen paineli jo kadun toisella puo-
lella kuin viimeistä päivää ja oikaisi 
mennessään pensasaidan läpi Hespe-
rianpuistoon vilkuillen samalla minua ja 
ilmiselvästi peläten että ehtisin tuupertua 
kadulle ennen kuin hän olisi puolestaan 
ehtinyt riittävän etäälle niin, ettei häntä 
mitenkään voitaisi sotkea sattuneeseen 
ikävään tapaukseen.

Ihmettelin lähimmäisen käytöstä silloin 
ja asia palautui elävästi mieleeni Rus-
keasuon Keskuspuistossa talvisena 
lenkkisunnuntaina kun näin maahan 
puolittain tuupertuneen naisen jota toinen 
lenkillä ollut mies yritti auttaa pystyyn 
siinä onnistumatta. Menin avuksi. Nainen 
oli kalpea ja valitti kipuja selässä. Kysyin 
nopeasti häneltä tietyt sydänkohtauk-
seen viittaavat oireet. Niistä ei kuitenkaan 
ollut kyse. Ensin oli pettänyt selkä, sitten 
jalat. Yritin yhdessä lenkkeilijäkollegan 
kanssa saada naista jaloilleen, mutta 
jalat eivät kantaneet lainkaan. Päätin 
hälyttää ambulanssin. Vaan millä hälyt-

Puheenjohtajan palsta
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tää, kun kummallakaan meistä lenkkei-
lijästä ei ollut tullut kännykkää matkaan. 
Ensimmäisenä paikalle saapui nuori 
pariskunta. Neitosella oli heti pasmat 
selvillä, kännykkä löytyi salamannopeasti 
ja hätänumero oli tallennettu puhelimen 
muistiin. Entä kuinka ilmoittaa Pelastus-
laitokselle osoite metsäpolusta? Latelin 
ajo-ohjeet Pasilan kautta ulkoilutielle. 
Epävarmuus vallitsi menivätkö ohjeet 
perille. Mitä tekee pariskunta? Neitonen 
ilmoittaa heti kävelevänsä takaisinpäin 
tulosuuntaan jotta näkee Pasilanraitiolle 
ja voi ohjata ambulanssin perille.
Maahan tuupertunut nainen menettää 
voimiaan nopeasti, vaatteet kostuvat lu-
mesta ja kylmä alkaa vaivata. Ambulans-
sia odotellaan. Rauhoittelen naista sillä 
hän kyselee minulta, että tähänkö hänen 
matkansa nyt sitten päättyy? Kerron, että 
olen itse kokenut lujan selkäkipukohtauk-
sen ja vaikka siltä tuntuu, ei elämä pääty 
siihen. Nousen lähteäkseni tarkistamaan 
ambulanssin tilannetta. Silloin maassa 
makaava nainen vetoaa: -Älä lähde! 
Älä jätä minua. Vakuutamme molemmat 
lenkkeilijät, että emme jätä häntä. Emme 
ennen kuin ambulanssi tulee.
Samassa nuori pariskunta marssii 
näkyviin. Heidän perässään lähenee 
ambulanssi kaikki vilkut päällä.

Esitän kiitokseni tässä yhteydessä lenk-
keilijätoverilleni, nuorelle pariskunnalle 
ja kaikille niille jotka ohi kulkiessaan 
pysähtyivät ja tarjosivat apuaan: 
Olen täysin tietoinen siitä, että kiitokseni 

tuskin tavoittavat heitä. Mutta sillä ei ole 
merkitystä. Hätään joutuneen lähimmäi-
sen auttamisella sen sijaan on. Aina.

v

Tämän lehden varsinainen teema on 
henkilöhistoria - juuret - kuten nykyi-

sin sanotaan. Riittasisko Räike valottaa 
johdantokirjoituksessaan tätä teemaa ja 
lehden sisältö painottuu samaan asiaan 
toimitusta suuresti ilahduttavalla tavalla. 
Harvakseltaan, mutta säännöllisesti 
toimitus saa yhteydenottoja entisiltä rus-
keasuolaisilta tai henkilöiltä joilla on jokin 
side kaupunginosaamme. Tiedustellaan 
jotakin seikkaa tai lähetetään valokuvia, 
kenties pieni muisteluksen pätkäkin. 
Kaikkia yhdistää punaisena lankana 
kiinnostus omiin juuriin, Ruskeasuolla 
elettyyn elämään. Näille jutuille yhteinen 
nimittäjä on sana Ruskeasuo. 
Niin tässäkin lehdessä, kuten Carita 
Lehtinen, Mia Malm, Seppo Salo ja 
Reijo Virtanen omissa teksteissään ja 
kuvissaan osoittavat.
Toimituksen puolesta heille mitä lämpi-
mimmät kiitokseni yhteydenotoista! q

Omasta puolestani toivotan kaikille 
lehden lukijoille aurinkoista ja lämmintä 
alkavaa kesää!

Jyrki Erra 
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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

C
Ruskeasuo-seura tarjoaa jälleen perinteisen

NUKKETEATTERIN 
(sopii yli 3-vuotiaille) 

lauantaina 22.11. 2014 klo 15.00 

Ruskeasuon seurakuntakodissa, 
sisäänkäynti Tenholantien puolelta.

Tarjolla myös kahvia, joulutorttuja,mehua, pipareita ja 

joululeikkejä!

Tilaisuus on maksuton.

Kaikki olette sydämellisesti tervetulleita!!!!

Ruskeasuo-Seuran johtokunta

LAITA PÄIVÄMÄÄRÄ MUISTIIN JO NYT!
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Hyvät Ruskeasuolaiset,

Seurakuntayhtymän valmistuvassa 
Paraistentien palvelukeskuksessa 

Paraistentien-Tenholantien-Kiskontien 
tontilla vietettiin harjannostajaisia 28. 
helmikuuta. Rakennus valmistuu näillä 
näkymin lokakuussa ja pitää sisällään 
vuokra-asuntojen lisäksi tilat myös seura-
kuntakeskukselle ja elintarvikeliikkeelle.
Toisaalla tässä lehdessä on yksityiskoh-
taisempi selostus harjannostajaistilai-
suudesta sekä Meilahden seurakunnan 
kirkkoherran Hannu Ronimuksen laatima 
rakennuskompleksin esittely.

v
  

Kaupunginosayhdistysten liitto HEL-
KA ry järjesti seminaarin, jonka 

aiheena oli Helsingin alueen uusi Yleis-
kaava. Toimitus osallistui tilaisuuteen 
jossa pohdittiin mm. kaupunkirakenteen 
tiivistämistä ja moottoriliikenteen uudel-
leen järjestelyä. Asiat ovat kytkyssä toi-
siinsa. Helsingin niemellä on tonttimaata 
rajoitetusti ja olemassa olevia asuinalu-
eita on vaikeata tiivistää monestakin 
eri syystä. Kaupunki on esittänyt näke-
myksenään tonttimaan varaamista mm. 
Helsinkiä ympäröivän tieliikenneverkon 
uudelleen järjestelyn kautta. Kaupunkiin 

Varapalsta

tulevat ja lähtevät moottoritiet laajoine 
suoja-alueineen muutettaisiin tässä 
suunnitelmassa kaupunkibulevardeiksi. 
Autoliikenteen nopeuksia pudotettaisiin 
tällöin oleellisesti. Melu- ja ilmansaasteet 
vähenisivät ja rakentamiseen soveliasta 
tonttimaata vapautuisi. 
Toimitus on kylläkin ollut havaitsevinaan 
näitä samaisia moottoriteitä ajaessaan 
niiden suunnattoman tehon liikenteen 
nopeana välittäjänä. Ratkaisu mootto-
riteiden tehokkuuden säilyttämiseen ei 
löydy aivan yksiselitteisesti ehdotetusta 
julkisen liikenteen tehostamisestakaan. 
Sinänsä kaupunginosien tiivistäminen 
tarkoittaa monessa tapauksessa, kuten 
esim. Herttoniemeen laaditussa ehdotuk-
sessa, olemassa olevaan miljööseen ja 
sen arvoihin puuttumista, pahimmillaan 
puistoalueiden pienentämistä. Tämä he-

?

Seurakuntayhtymän rakennuttama 
Paraistentien palvelukeskus nähtynä 
Tenholantien suunnasta 13.4., taustalla 
Invalidisäätiö.



8 Ruskeasuon kevät 2014

rättää asukkaissa ymmärrettävästi huolta 
ja vastustusta.
Vaikutelmaksi Yleiskaavaseminaarista 
jäikin valmisteleva ja suuntaansa vielä 
hakeva idealuonnostelu. 

v

Ruskeasuo Seura on toiminut aktii-
visesti saadakseen Ruskeasuolta 

Linnankoskenkadulle siirtyneet posti-
palvelut takaisin kaupunginosaamme. 
Täysimittaisesti tämä ei ole mahdollista 
mutta teimme uudelle K-kauppiaallemme 
Mika Rankille aloitteen asiamiespostin 
perustamisesta tiloiltaan laajentunee-
seen myymälään. Kauppias Ranki otti 
aloitteemme myönteisesti vastaan ja 
edisti asiaa neuvottelemalla Itellan 

kanssa asiamiespostin perustamisesta. 
Toteutuessaan aloitteemme olisi helpot-
tanut Ruskeasuon asukkaiden elämää 
huomattavasti. Osittaiset postipalvelut 
olisivat olleet tällöin kävelymatkan pääs-
sä tutussa paikassa. Valitettavasti Itella 
ei lämmennyt aloitteellemme, vaan vetosi 
postilakiin, jossa palveluiden vähimmäi-
setäisyys on määritelty. 
Niinpä toimitamme postiasiamme edel-
leen Linnakoskenkadulla.

v

Toimitus taittaa työmatkansa jalan 
läpi Ruskeasuon kaupunginosan 

Pikku Huopalahden osa-alueen. Reitti 
sivuaa Haaga-puroa, joka entisaikaan 
tunnettiin Mätäojan nimellä. Maaliskuun 

Tavin ja sinisorsan risteymä Pikku Huopalahdella. Kyseessä oli näyttävän näköinen 
koiraslintu. Kuva: Jyrki Erra.



9Ruskeasuon kevät 2014

 Tervetuloa asioimaan

 Pikku Huopalahden Apteekkiin
 Korppaanmäentie 4, puh. 436 1270

 Avoinna ma-pe 9.00-18.00
 Juhannusaattona suljettu

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

viime päivinä ojassa uiskenteli pieni tavin 
kokoinen korea lintu, jota toimituksen 
kirjahyllyn yksikään lintumääritysopas 
ei tuntenut. Ei vaikka toimitus kartoitti 
lajit aina Pohjois-Amerikkaa myöten. 
Linnun ulkoasusta toimitus päätteli, että 
kyseessä oli hybridi, risteymälintu jonka 
osapuolina olivat tavallinen sinisorsa ja 
tavi.

v

Ruskeasuon kaavoituksesta vastaa-
va arkkitehti on vaihtunut. Tehtävää  

kaupunkisuunnitteluvirastossa hoitaa 
Kerttu Kurki-Issakaisen jälkeen Sanna 
Lahti.
Toimitus tiedusteli Sanna Lahdelta 
Folkhälsanin alueen asemakaavan vai-

hetta. Sanna Lahden mukaan hankkeen 
kaavoitus etenee. Arkkitehtien Huttunen-
Lipasti-Pakkanen suunnittelema raken-
nus sijoittuu melko ahtaalle tontille jolla 
nykyisin sijaitsee koirapuisto. Uudisra-
kennus yhdistetään olemassa olevaan 
Folkhälsanin kiinteistöön Tilkanvieron 
ylittävällä lasiseinäisellä yhdyskäytävä-
rakenteella. Mannerheimintien puolelle 
rakennuksen katutasoon on suunniteltu 
liiketiloja ja kahvilatoimintaa. Oman 
haasteensa muodostaa Mannerheimin-
tien liikennemelu, jonka eliminoimiseen 
asuntojen osalta on kiinnitetty  erityistä 
huomiota. Valmista tontilla pitäisi olla 
arvion mukaan v. 2016. q

 

Jyrki Erra
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Hoidamme vahvalla ammattitaidolla ja luottamuksellisesti kaikki lakiasianne 
 

Toimistomme sijaitsee Helsingin Ruskeasuolla  
 

 Asumiseen liittyvät asiat 
 Asunto-osakeyhtiöasiat 
 Asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät asiat 
 Perheoikeuteen liittyvät asiat (testamentit, perunkirjoitukset, perinnönjaot, 

ositukset, avioerot, avioehdot). 
 Oikeudenkäynnit, työsuhdeasiat 

 
Ota yhteyttä, alkuneuvottelu on ilmainen. 

 
Asianajotoimisto Karimeri Oy 
Kiskontie 5, 00280 Helsinki 
Puh. 09 441 644, 0400 457 741, 040 706 7790, faksi 09 477 2737 
www.karimeri.fi 

 

Aleksipaino Group
Höyläämötie 3, 00380 Helsinki

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

Lähdemme aamulla klo 9.00 vanhan 
tavan mukaan Toreniuksen bussilla 

ent. SIWA:n edestä ja ajamme Tam-
misaareen. Helene Schjerfbeck asui 
Tammisaaressa 1925-1941 ja siellä on 
hänen teoksistaan pysyvä näyttely Mu-
seokeskus EKTASSA. Museon lisäksi on 
aikaa vaikkapa istuskella hetki torilla tai 
piipahtaa vanhassa kaupungissa.
Tammisaaresta ajamme Fiskarsiin, jossa 
nautimme lounaan kaikessa rauhassa. 
Olemme varanneet tunnin mittaisen 
opastetun kierroksen, jonka aikana 
tutustutaan Ruukin historiaan ja nyky-
päivään. Ennen kotimatkaa on varattu 
aikaa kiertelyyn putiikeissa tai vaikkapa 
kahvitteluun – kukin valitsee oman miel-
tymyksensä mukaan.
Ja lapset ovat tietenkin tervetulleita 

mukaan. Heille olisi Fiskarsin museossa 
tarjolla ”Aikamatka”.
Kotiinpaluu noin klo 17-18.
Retken hinta on 50 € ja se maksetaan 
seuran tilille: Ålandsbanken 
FI51 6601 0003 5843 56 viimeistään 
15.5.2014. Lasten hinta katsotaan erik-
seen. Retki toteutuu, mikäli saamme 
mukaan ”täyden bussin”.

Kaikki ruskeasuolaiset ystävineen ovat 
tervetulleita kesäretkelle!

Varauksia ottavat vastaan:
Essi Lindroos / essi.lindroos @gmail.com gsm 

0505614923
Inga Packalen / inga.packalen@luukku.com 

gsm 0503527873
Ruskeasuo-Seuran johtokunta

Ruskeasuo-Seuran Kesäretki la. 7.6.2014

Tämän kesän retki suuntautuu Tammisaareen ja Fiskarsiin.



12 Ruskeasuon kevät 2014

MUNKKINIEMEN APTEEKKI
Professorinaukio 2

p. 477 0100

Palvelemme 
ma-pe 8.30-18.30

la 10-15

4 Tervetuloa kanta-asiakkaaksemme.

4 Toimimme Munkkiniemen      
     terveysaseman naapurissa.

4 Meillä on hyvät parkkipaikat.

MUNKSNÄS APOTEK
Professorspl. 2
tel. 477 0100

Vi betjänar 
må-fr 8.30-18.30

lö 10-15

4 Välkommen som stamkund.

4 Apoteket finns bredvid Munksnäs     
     hälsocentral.

4 Vi har goda parkeringsmöjligheter.

M u n k s n ä s  A p o t e k
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Juuret ja siivet
 

       Oletko muuttanut usein? Minä 

olen. Mukaan lukien koulu- ja opis-

keluvuosien lyhytaikaiset asettau-

tumiset alivuokralaiseksi ihmisten 

nurkkiin olen muuttanut yli kolme-

kymmentä kertaa. Viimeksi tänne 

Ruskeasuolle pian seitsemän vuotta 

sitten. Tämä kaunis kaupunginosa on 

uusi kotiseutuni.

       Professori Tarmo Kunnas, Suomen 
Ranskan-instituutin entinen johtaja, on 
muuttanut useita kertoja. Hän kysyi it-
seltään: Mikä auttaa asettumisessa, saa 
viihtymään? Ja vastaukseksi tuli: Ihmiset. 
Te. Me. He. Sinä. Minä. Hän.
      Meillä voi eläessämme olla monta 
kotiseutua. Harva on asunut omassa 
kotitalossaan koko elämänsä kuten 
edesmennyt Tuula Vanonen. Me muut-
tolinnut saatamme kantaa sisällämme 
useita kotiseutuja samaan aikaan kuin 
juurrutamme itseämme nykyiseen. 
Käymme ehkä lomilla lähtöruuduissam-
me päivittämässä identiteettiämme ja to-
teamassa, mistä olemme kotoisin. Aivan 
kuin kävisimme tarkistamassa olemmeko 
unohtaneet sinne jotakin. Gisela May 
lauloi, että häneltä unohtui matkalaukku 
Berliiniin. Mekin käymme kurkkaamassa 
synnyinseuduillamme olisiko jokin nyytti 
tai nyssäkkä unohtunut synnyinkodin 
eteiseen. Moni osallistuu näillä retkillä 
myös synnyinseudun kesäjuhlille ja etsii 

tuttuja kasvoja, kuuntelee tuttua puheen-
partta ja uutisia seudun asioista.
       Suomalaiset sukujuuret omaavat 
amerikansuomalaiset kokoontuvat vuo-
sittain Finnfest-tapahtumiin  kuten Suo-
mi-Seuran jäsenet omiinsa Australiassa 
ja eri puolilla maailmaa. Merimieskirkois-
sa suomalaiset käväisevät saunomassa, 
lukemassa lehtiä, tapaamassa toisiaan ja 
järjestämässä tapahtumia. Vierailu omilla 
juurilla auttaa jaksamaan, kun täytyy 
juurtua uuteen ja outoon.
      Tarvitsemme juuret, jotta saisimme 
elämää kannattavat siivet.
       Ruskeasuolle on helppo kotiutua. 
Täällähän toimii kaikkien asukkaiden 
yhteinen Ruskeasuo-Seura! Mukaan 
tulemalla voi tutustua muihin, jotka myös 
etsivät jalansijojaan tai saada kotoutu-
mistukea täällä jo kauan asuneilta. Seu-
ralla on siltoja moniin muihin toimijoihin 
ja avoin mieli ottaa vastaan uusia jäseniä 
ja uusia ideoita. Olemme lenkkinä ket-
jussa, jonka muodostavat ihmiset. Sinä, 
minä, hän.
     Ensi lokakuussa saamme juurillemme 
ja siivillemme hyvää kasvualustaa, kun 
Meilahden seurakunta avaa Ruskea-
suolle upouuden toimintakeskuksen ja 
antaa siinä myös Ruskeasuo-Seuralle 
tilaa toimia. q
       Tervetuloa seuraamme ja Seuraam-
me!  

   Riittasisko Räike        

Kehitä Ruskeasuota, 
liity jäseneksi Ruskeasuo-seuraan!

Osallistu tapahtumiin!

Ju
ur

et
 R

us
ki

ks
el

la
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Paraistentien palvelukeskuksen harjannostajaiset

Seurakuntayhtymän rakennuttaman 

Paraistentien palvelukeskuksen har-

jannostajaisia vietettiin helmikuun 

viimeisenä päivänä. Juhlatilana toimi 

Paraistentien-Tenholantien-Kiskon-

tien rajaaman kiinteistön matalaan 

nivelosaan sijoittuva Meilahden seu-

rakunnan tuleva seurakuntakeskus.

Avaraan kahteen suuntaan avautu-
vaan saliin oli katettu perinteiseen 

malliin pitkät pöydät penkkeineen. 
Ohjelmaosuuden aloitti taiteilija Matti 
Lepänhaara; laulun ja haitarimusiikin lo-

massa kuultiin sujuvasanaista kaskuilua, 
joka pehmitti hymyyn paatuneimmankin 
tosikon.
Helsingin seurakuntayhtymän kiinteis-
töjohtaja Kai Heinonen avasi ohjelman 
virallisen osuuden tuomalla tilaisuuteen 
rakennuttajan tervehdyksen. Hän kertoi 
hankkeen vaiheista, toimintamallista ja 
rakennukseen sijoittuvista toiminnoista 
aina uutta elintarvikeliikettä myöten.
Oivallisen lohikeiton ja voilepätarjoilun 
aikana pääurakoitsijana toimivan Pakrak 
Oy:n johtaja Jari Leikas puolestaan välitti 
urakoitsijan terveiset. Puheenvuoroissa 
saivat kiitoksensa hyvästä yhteistyöstä 
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niin arkkitehtisuunnittelusta vastaavat 
arkkitehdit Anttila & Rusanen, kuin 
insinööripuolen suunnittelijat, insinööri-
toimisto SRT Oy, Taltec Oy ja insinööri-
toimisto Nurmi Oy.
Kahvitarjoilun ja laskiaispullan nauttimi-
sen lomassa Meilahden seurakunnan 
kirkkoherra Hannu Ronimus kertoi niistä 
seurakunnan tavoitteista joita kiinteistölle 
on asetettu. Hän korosti rakennuksen 
avointa luonnetta ja kokoavaa merkitystä 
kaupunginosan asukkaille; tarjoaahan 
seurakunta tästedes tiloissaan asukkaille 
mahdollisuuden monenlaisiin palveluihin 
aina ateriatarjonnasta lähtien erilaisiin 

kerhotoiminta-, perhejuhla-, ja kokoon-
tumismahdollisuuksiin. Asukkaat ja 
Ruskeasuo-Seura tervehtivät näitä uusia 
mahdollisuuksia suurella ilolla. 
Toiminta rakennuksessa käynnistyy lo-
kakuun alussa.
Lehdessä on toisaalla artikkeli val-
mistuvasta uudisrakennuksesta. Siinä 
selvitetään vielä yksityiskohtaisemmin ra-
kennukseen sijoittuvia asumistoimintoja 
ja annetaan neuvoja niille jotka haluavat 
hakea asuntoa kiinteistöstä. q

Teksti ja kuvat: Jyrki Erra

Viereinen sivu: Harjannostajaisväki maistelee lohikeittoa. Yllä vas. Seurakuntayhtymän 
kiinteistöjohtaja Kai Heinonen, yllä oik. Meilahden seurakunnan kirkkoherra Hannu 
Ronimus, alla vas. Pakrak Oy:n Jari Leikas, alla oik. taiteilija Matti Lepänhaara.
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Kilparatojen kuninkaat  kokoontuivat 
Ruskeasuollla 

Isäni Pentti Keinänen omisti Sport-

Auto nimisen autoliikkeen osoitteessa 

Koroistentie 8. Autoliike toimi talon 

kellarikerroksessa vuosina 1955-59.

Esko Keinäsen kilpa-autojen 
talli sijaitsi Koroistentie 8:ssa

Teksti: Carita Lehtinen
Kuvat: Carita Lehtisen kotiarkisto.
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Liikkeen tiloissa oli Holger Laineen ja 
Pentti Keinäsen autoja myynnissä 

ja henkilökuntaan kuuluivat myös mm. 
Heikki Vähäjärvi, Tauno Turunen (sit-
temmin Autosähkökorjaamo Turunen) 
ja nyrkkeilijä Veijo Andersin. Tallilla kävi 
usein myös Holger Laineen poika Hans 
Laine, joka oli aikansa parhaita kilpa-
ajajia 1960-luvulla, mutta sai surmansa 
25-vuotiaana Nürnburgringin 1000km 
ajojen harjoituksissa Porsche 908/2 
urheiluautolla vuonna 1970. 

 Pentti Keinäsen tallissa säilytettiin myy-
tävien autojen ja Pentin omien kilpurien 
lisäksi myös 50-luvun Euroopan suurim-
man yksityisen tallin, Scuderia Ascolinin, 
autoja vuonna 1958.

Usein paikalla vierailevia tähtiä olivat 
mm. Curt Lincoln (Eläintarhanajoissa 
eli “Eltsussa” 14 voittoa) ja muut Pentin 
kilpakumppanit. Italiasta paikalla kävivät 
mm. Ferrarin mekaanikot virittämässä 
autoja Eltsua ja muita kisoja varten. 

 Kalusto oli upeaa ja värikästä, siitä tie-
sivät kertoa monet nyt jo iso pojat; miten 
hymy oli herkässä ja olo pollea, kun pääsi 
Pentin kyytiin Ferrariin! 
Pentti ja Holger ajoivat molemmat 

Viereinen sivu: Koroistentien tallissa Ferrari 
ohjauspyörän takana istumassa Curt Lincoln, 
vieressä Carl-Otto Bremer huivi kaulassaan. Takana 
Rafu Huhta. Italialainen Ferrari-mekaanikko 
keskustelee juuri Lincolnin kanssa ja kojelautaa 
tutkii herra Casagrande?
Kuva yllä: Pentti Keinänen istumassa Effyh F3:ssa 
Koroistentien tallin edessä.



18 Ruskeasuon kevät 2014

kilpaa mm. Eltsunajoissa, Jyväskylän 
Suurajoissa sekä jääradoilla - ja myös 
muutamia ulkomaan reissuja tuli tehtyä. 
Allaan usein Ferrari Monza 750, Cooper-
merkkinen Formula Midget / F3 (Nortonin 
500cc koneella) tai Citroen. Yksi Pentin 
parhaita suorituksia oli vuoden 1958 kisat 
Tampereen Hippoksella, missä hän voitti 
Ferrarillaan molemmat lähdöt, jättäen 
taakseen Jaguarilla ajaneen Lincolnin ja 
samanlaisella Ferrari Monzalla kilpailleen 
C-O Bremerin. Tuosta kisasta julkaistiin 

kuva jopa Ferrarin tehtaan vuosikirjassa 
1958.
Sport-Autossa toimi myös Pentin omista-
ma Sairaankuljetusyksikkö, johon kuului 
Mercedes Benz- ja Lincoln-merkkisiä 
ambulansseja. 
Pentti Keinänen ei ollut läheistä sukua 
toiselle saman aikakauden autourheilijal-
le, S.P.J. Keinäselle, mutta he liikkuivat 
paljon samoissa tapahtumissa ja S.P.J:n 
poika Esko oli myös Pentin hyvä ystävä ja 
kilpakumppani. Pentin jälkeläisistä poika 

Koroistentien tallin edessä. Ferrarissa Italian Scuderia Svezian mekaanikko Rune 
Bertilsson. Pentti Keinänen seisomassa auton vieressä suikka päässä. Leo Saarinen 
oikealla. Carl-Otto Bremer seisomassa kädet taskussa ja takana sotilasasussa Rafu Huhta.
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Raine on jatkanut isänsä uraa autokaup-
piaana ja minä, tytär Carita puolestani  
kilpailen Historic Formula –kalustolla.

Pentti kuoli Vaasan kilpa-ajoissa vuon-
na 1959 ohittaessaan Seppo Rikkilän 
Cooperia. Hän törmäsi ainoaan kohtalok-
kaaseen kaivon kanteen joka oli piilossa 
heinien seassa. Olin silloin 4 vuotias.  
Aikuisena olen sitten kulkenut koko ajan 
isäni jalanjäljillä tehden kaikkea sitä mitä 
hän ei ehtinyt. q

Eläintarhan ajot 11.5.1959. Pentti 
Keinänen Ferrari Monza 750:n ratissa, 
Esko Keinänen takana Jaguar D:n 
ohjaimissa. 
Alla: Sport Auto myi myös henkilöautoja.
Tyylikäs Hudson pysäköitynä Koroistentie 
8:n edustalla.
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Holger Laine ja Ferrari Monza 
Koroistentie 8:n edessä.
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Holger Laine ja Citroen. Pentti Keinänen 
osallistui autolla Jyväskylän Suurajoihin 
v.1956, kartturinaan Pertti Ristel.

Holger Laine ja Lotus LeMans

Pentti Keinänen

Isäni Pentti Kalervo Keinänen syntyi 
11.9.1927 Helsingissä ja asui nuore-
na Pengerkadulla. 
Myöhemmin hän muutti perheensä 
kanssa Steniuksentielle Etelä-Haa-
gaan ja perusti autoliikkeen Ruskea-
suolle osoitteeseen Koroistentie 8. 
Liikekumppanina toimi ensin Holger 
Laine (kilpa-ajaja hänkin) ja vuodesta 
1954 alkaen Pentti jatkoi liiketoimia 
Turusen kanssa.
Kilpailuvietti syntyi tuttavuudesta SPJ 
Keinäsen kanssa - SPJ Keinäsen 
poika Osmo Keinänen perheineen 
asui samassa rapussa kuin mekin, 
Steniuksentiellä. q
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Ruskeasuon 
seurakuntakeskuksen 
valmistumista 
odotetaan innolla
Helsingin seurakuntayhtymän yhtei-

sen kirkkovaltuuston vuonna 2009 

tekemän päätöksen mukaan Ruskea-

suolle rakennettava seurakuntakes-

kus oheisine asuinrakennuksineen 

jakautuu toiminnallisesti kolmeen 

osaan: seurakuntatyön käyttöön 

tulevaan seurakuntakeskukseen, 

vuokra-asuintaloon ja tuetun asumi-

sen yksikköön.

Tavallisia vuokra-asuntoja sisältävä 

viisikerroksinen rakennus sijoittuu 

Kiskontien varteen ja tuetun asu-

misen niin ikään viisikerroksinen 

yksikkö Paraistentien varteen. Näiden 

kahden rakennuksen väliin sijoittuu 

yksikerroksinen nivelosa, joka sisältää 

Ruskeasuon seurakuntakeskuksen 

tilat.

Elintarvikeliikkeelle on varattu tilat 

Kiskontien varteen rakennettavan 

vuokratalon katutasossa.

Tuetun asumisen rakennus on tarkoitet-
tu asunnottomille ja asunnottomuuden 
uhan eteen joutuneille nuorille aikuisille 
ja ahdinkoon joutuneille yksinhuoltaja-
perheille. Seurakuntayhtymän yhteisen 
diakoniatyön asuttamisryhmä valitsee 

asukkaat vuokrattaviin 28:een asuntoon 
seurakuntien diakoniatyön esitysten 
pohjalta. Jokaiselle asukkaalle nimetään 
oma tuki- ja yhteyshenkilö. Tämän lisäksi 
yksikössä tulee työskentelemään kaksi 
koulutettua työntekijää. Asunnot ovat 
pieniä yksiöitä tai kaksioita. Tuetun asu-
misen asumisoikeus on määräaikainen, 
enimmillään kolme vuotta. 

Kiskontien vuokratalon asukkaat 29:een 
asuntoon valitaan normaalin hakemus-
menettelyn kautta. Seurakuntayhtymän 
kiinteistötoimisto julkaisee seurakun-
tayhtymän verkkosivuilla kuluvan kevään 
aikana tiedotteen jossa on hakuohjeet. 
Meilahden seurakunta julkaisee omilla 
verkkosivuillaan saman tiedotteen. 
Asuntojen jakoperusteissa pyritään 
huomioimaan esim. Ruskeasuon ikään-
tyvän asukasryhmän toive saada asua 
kotikaupunginosassa senkin jälkeen, kun 
se on käynyt mahdottomaksi entisessä 
kotitalossa vaikkapa hissin puuttumisen 
vuoksi. Joitakin asunnoista varataan 
mahdollisesti niille seurakuntien työnte-
kijöille joiden on muuten vaikeaa löytää 
asuntoa pääkaupungin hinnakkailta 
markkinoilta.

Uusi seurakuntakeskus mahdollistaa 
monipuolisen seurakunnallisen ja yh-
teisöllisen toiminnan järjestämisen 
Ruskeasuolla. Meilahden seurakunnan 
ja yhteisen seurakuntatyön yhteistyötä 
täydentää läheinen vuorovaikutus alu-
een muiden toimijoiden kanssa. Uusien 



23Ruskeasuon kevät 2014

Ruskeasuo-Seura kiittää 
niitä 

ruskeasuolaisia 
taloyhtiöitä, jotka ovat tukeneet 

seuramme 
toimintaa.

Verhoiluliike 
Heikki Manninen 

Ruskeasuolla 
p. 040 7005812

tilojen myötä ruskeasuolaisille avautuu 
käyttöön eräänlainen yhteinen olohuone. 
Tuleva toiminta tullaan järjestämään sekä 
avointen ovien periaatteella että ohjatusti 
toteutettuna. Säännöllinen kausitoiminta 
koostuu mm. teematapahtumista, edul-
lisesta ateriapalvelutoiminnasta, pien-
ryhmien ja kerhojen kokoontumisista, 
musiikkitilaisuuksista sekä kirkkohetkien 
ja kirkollisten toimitusten, kuten kas-
te- ja häätilaisuuksien, järjestämisestä. 
Samoin syntymäpäivien viettoon ja 
muihin perhejuhliin tilat tarjoavat toimi-
vat puitteet. Seurakuntakeskus palvelee 
myös yhä lisääntyvän seurakunnan 
vapaaehtoistoiminnan tukikohtana ja 
koulutuspaikkana. Lisäksi järjestetään 
kurssitoimintaa tuetun asumisen asuk-
kaille. Myös Ruskeasuo Seuralle on 
varattu tiloihin säännöllinen kokoontumis-
aika. Tätä mahdollisuutta seura tervehtii 
suurella ilolla!
Uudisrakennuksien kokonaiskustannuk-
set ovat n. 14 milj. euroa. Osa rahoituk-
sesta on toteutettu Nousiaistentie 6:ssa 
sijaitsevan kiinteistön myynnin kautta. 
Rakennuksien on määrä valmistua 
syyskuun alussa ja toiminta käynnistyy 
lokakuun alussa.

Seuraavalla aukeamalla on rakennuksen 
pohjapiirustus, jossa on esitetty Kiskon-
tien varren maantasokerroksen ja Pa-
raistentien varren yhden asuinkerroksen 
pohjapiirrokset. q

Hannu Ronimus
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Paraistentien varrella rakennuksen 

tässä osassa on tuetun asumisen-

asuntoja (harmaat alueet). Asunnot 

ovat yksiöitä ja kaksioita ja niissä on 

parvekkeet.

Tenholantien varrella rakennuksen 

tässä osassa ylemmissä kerroksissa 

on tuetun asumisen asuntoja. Katu-

tasossa on seurakunnan toimisto ja 

salitiloihin liittyvä valmistuskeittiö.
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Tenholantien varrella rakennuksen 

tässä osassa ovat seurakuntakeskuk-

sen kooltaan muunneltavat salitilat,  

(vaalean vihreät alueet) sekä pihate-

rassit. Sisäänkäynnit seurakuntakes-

kukseen ovat Tenholantien puolelta.

Kiskontien varrella ovat elintarvi-

kemyymälän tilat (sininen alue) ja 

yläkerrroksissa seurakunnan vuokra-

asuntoja. Sisäänkäynti myymälään 

tapahtuu pieneltä aukiolta Tenholan-

tien puolelta.
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Keskuspuiston 
ammattiopistosta 
ammattiin
Helsingin Ruskeasuolla päätoimi-

paikkaansa pitävällä Keskuspuiston 

ammattiopistolla on arvokas syn-

tyhistoria. Opetustoiminta juontaa 

juurensa 40-luvulle, jolloin Invali-di-

säätiö perustettiin Talvisodassa vam-

matutuneiden hoitoa, kuntoutusta 

ja koulutusta varten. Historiallisesta 

lähtökohdasta opetuksen kiintopiste 

on siirtynyt yksilöllistä opetusta ja 

ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden 

koulutukseen. 

Yksilöllisiä polkuja arkeen ja työelä-

mään

Tänä päivänä Keskuspuiston am-
mattiopisto tarjoaa ammatillista 

erityisopetusta noin 1200 opiskelijalle 
vuosittain. Oppilaitoksen laajaan koulu-
tustarjontaan kuuluu Val-mentava ja kun-
touttava opetus ja ohjaus, ammatillinen 
perustutkintokoulutus sekä ammatillinen 
aikuiskoulutus. Opisto tarjoaa koulutusta 
myös maahanmuuttajille. 
Opetuksen pääpaino on tekemisessä, 
ei niinkään teoriassa. Koulutuksessa 
huomioi-daan opiskelijoiden yksilölliset 
tarpeet ja tavoitteet sekä erityisen tuen 
tarve. Erityisen tuen tarpeen syyt voivat 
olla terveydellisiä tai oppimiseen liitty-
viä. Keskuspuiston ammattiopistossa 
opetus toteutetaan tyypillisesti pienissä 
ryhmissä.
Keskuspuiston ammattiopistosta valmis-
tuu mm. kodinhuoltajia, kiinteistönhoi-
tajia, kokkeja, lähihoitajia, hierojia, ajo-
neuvoasentajia, koneistajia, muusikoita, 
tanssijoita, maalareita, sisustajia sekä 
monen muun alan osaajia.

Erityisen hyvää koulutusta myös maa-

hanmuuttajille
Keskuspuiston ammattiopiston Ammatilli-
seen peruskoulutukseen valmentavassa 
koulutuksessa opiskelee vuosittain noin 
20 maahanmuuttajaa. Koulutuksen 

Keskuspuiston ammattiopiston 
aikuiskoulutuksessa voi opiskella mm. 
laitoshuoltajaksi.
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tavoitteena on parantaa opiskelijan suo-
men kielen taitoa sekä antaa valmiuksia 
toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Koulutuksen aikana parannetaan opiske-
lu- ja elämänhallintataitoja sekä saadaan 
tietoa ammateista ja koulutuksista.
- Koulutus on tarkoitettu maa-
hanmuuttajille, jotka tarvitsevat erityistä 
tukea opiskelussa ja työelämään siir-
tymisessä tai muussa kotoutumisessa, 
opettaja Marja-Liisa Perttula tiivistää. 
Koulutukseen hakeutumiselle ehtona 
on riittävä suomen kielen taito, joka 
selvitetään haastattelemalla. Opintoko-
konaisuuksiin sisältyvät mm. opiskeluval-
miudet, viestintä ja vuorovaikutus, eng-
lanti, arkielämäntaidot, ammatinvalinta ja 
työelämätaidot sekä paljon työelämään ja 
eri ammatteihin tutustumista, hän jatkaa. 
- Keskuspuiston ammattiopiston 
maahanmuuttajaopiskelija on tyypilli-
sesti noin 16 – 25-vuotias nuori, joka 
on tullut Suomeen pari vuotta aiemmin. 
Opintojen alkuvaiheessa opetellaan 
opiskelutekniikkaa ja vahvistetaan suo-
men kielen hallintaa. Lisäksi mietitään 
kunkin opiskelijan vahvuuksia ja tuen 
tarpeita, Perttula toteaa. - Opiskelijoiden 
motivaatio on yleensä hyvä. Monelle 
tämä on ensimmäinen kerta elämässä, 
kun on mahdollisuus opiskella ja kokea 
oppimisen iloa turvallisessa tilanteessa. 
Maahanmuuttajaopiskelijat saavat meiltä 
hyvän pohjan ja integroituvat yhteiskun-
taamme hyvin tutustuessaan suomalai-
seen työelämään ja sen pelisääntöihin. 
q

Teksti ja kuvat: Anne Laitinen

Avin Eliassi opiskelee toista vuotta 
maalariksi ammatillisessa perus-

koulutuksessa. Avin on viihtynyt Kes-
kuspuiston ammattiopistossa hyvin ja 
toivoo työllistyvänsä alan tehtäviin mah-
dollisimman nopeasti valmistumisensa 
jälkeen. – Parasta Keskuspuiston am-
mattiopistossa ovat koulukaverit, mukava 
ja taitava opettaja sekä koulutuksen taso, 
Avin sanoo. q

Avin Eliassi pääsi mukaan maalariopis-
kelua esittelevään videoprojektiin.

Keskuspuiston ammattiopisto pähki-

nänkuoressa
• Suomen toiseksi suurin toisen asteen 
ammatillinen erityisoppilaitos ja erityis-
opetuksen kehittämiskeskus
• noin 1200 opiskelijaa vuosittain
• henkilöstöä noin 500
• 14 toimipaikkaa Uudellamaalla



28 Ruskeasuon kevät 2014

TEBOIL
Kyllä käy

TB-RUSKEASUO
24 h

Koroistentie 10, 00280 Helsinki
puh. 477 7810

AUTOASI-korjaamo huoltaa kaikki autot.

Kaikenkokoisia autoja vuokrattavissa
Otamme vastaan veikkaus- ja lottokuponkeja

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 !
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Reiska Ruskeasuolla 
vv. 1951-1973
Seuraava Reijo Virtasen poikavuosia 

Ruskeasuolla kartoittava mainio teks-

ti pitää yllättävästi sisällään vastauk-

sen toimituksen joululehdessä 2012 

esittämään kysymykseen. Kyseessä on 

ruskeasuolaisen Mia Malmin tuolloin 

lehdellemme toimittama ainutlaatui-

nen valokuvasarja Karjalan yhteis-

koulun peruskiven muuraustilaisuu-

desta. Valokuvissa esiintyy rehtorin 

ja opettajien lisäksi kaksi oppilasta. 

Toimitus esitti tuolloin kysymyksen: 

muistaako kukaan näitä pikku muu-

rareita, tietääkö joku nimiä? Keitä 

oppilaat ovat? Vastaus löytyy tästä 

Reijo Virtasen jutusta.

Muutin tammikuussa 1951 Haa-
gan rautatieaseman (nyk. Etelä-

Haagan) lähettyviltä Raisiontie 8:aan 
(E 51). Ruskeasuo oli tuolloin vasta 
osaksi rakennettu ja uusia taloja nousi 
vielä muutaman vuoden ajan. Raisiontie 
päättyi nykyiseen Ratsastiehen, jonka 
Ruskeasuon puoleinen alue oli aukeaa 
niitty- tai joutomaata, jolle istutettiin puita 
ja pensaita. Kesti tietenkin vuosia ennen-
kuin puusto alkoi saada mittaa ja näköä. 
Ratsastien varressa oli raitiotiekiskot, 
sillä Ratsastushallin eteläpäädyssä toimi 
niihin aikoihin vielä raitiotievaunuvarikko. 
Myöhemmin sinne sijoittui kuulun kilpa-

ajajan S.P.J. Keinäsen aikaansa nähden 
mittavan kokoinen käytettyjen autojen 
myymälä laajoine ulkoalueineen. Siellä 
oli monenmoisia pikkupoikien mielen-
kiintoa herättäviä ajoneuvoja nähtävillä, 
mutta sisään niihin ei meillä rahattomilla 
tietenkään ollut pääsyä. 

Opintiellä
Koska olin aloittanut opintieni muutto-
amme edeltäneenä syksynä Haagan 
kansakoulussa, sain käydä siellä kaikki 
neljä luokkaa. Meitä oli Raisiontiellä use-
ampia poikia samassa tilanteessa. Kou-
lumatkat sujuivat joko sinisellä bussilla 22 
(ajoi Huopalahden rautatieasemalle) tai 
raitiovaunulla H (ajoi Häneenlinnantietä 
rautatielle asti), jonka perävaunussa oli 
usein avoin takasilta houkuttelemassa 
pikkupoikia ”ulkoiluun”. Talvisin kyllä hiih-
dimme kouluun usein. Matkalla oli suurin 
piirtein nykyisen Oikeuslääketieteen 
laitoksen kohdalla jopa mäenlaskutaitoja 
vaativa pudotus alas Pikku-Huopalahden 
reunamilla sijainneen ”romuliikealueen” 
tasalle. Kolmannella ja neljännellä luo-
kalla ollessamme pyöräilimme usein 
keväisin ja syksyisin koulumatkamme, 
sillä saatoimme välttää Mannerheimin-
tien ja Vihdintien alkupään liikenteen 
käyttämällä vanhan Turuntien reittiä (Ko-
roistentieltä Pikku-Huopalahden vieritse 
Kauppalantielle). Eihän ruuhka-ajankaan 
liikenne toki silloin ollut kovin vilkasta, 
mutta olipahan Mannerheimintiekin pal-
jon kapeampi kuin nykyään. 
Kotimatkalla poikkesimme silloin tällöin 
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silloista raitiovaunulinjan Hr päätepysäk-
kiä (nyk. Teboilin tontin kohdalla) vasta-
päätä Mannerheimintien länsipuolella 
sijainneessa Koljosen Leipomossa os-
tamassa puoleen hintaan eiliset munkit.

Skrinnarit ja skimbat
Lapsia oli Raisiontiellä kuten muuallakin 
Ruskeasuolla runsaasti. Koska huomat-
tava osa asunnoista oli pieniä, yksiöitä 
tai kaksioita, me lapset leikimme pihalla 
tai kävimme talvisin Ratsastushallin vie-
reiselle kentälle jäädytetyllä luistinradalla 
pelaamassa pilleriä (jääpalloa) tai jää-
kiekkoa tai muuten vain luistelemassa. 
Kentän laidalla oli pukuhuoneena puinen 
lämmitetty parakki, josta sai ainakin 
toisinaan myös ostaa kuumaa mehua 
ja munkkeja. Hiihtolenkkeinämme olivat 
usein Keskuspuiston sinisellä (5 km) 
tai punaisella (10 km) merkityt ladut. 
Välillä hiihdimme Maunulan tai Haagan 
hiihtomajoille asti. Muutamaa vuotta 
vanhempina laskeskelimme toisinaan 
Ruskeasuon ja muiden lähialueen (Mau-
nula, Meilahti) hyppyritorneista, tosin 
normaaleissa hiihtovarusteissa sauvoi-
neen kaikkineen, kun mäkisuksia meillä 

ISÄNNÖINTIPALVELUT

Saudit Oy
Sinikka Ahola

isännöitsijä ITS, AIT

 09-477  5042

Saudit Oy, 
Koroistentie 8, 
00280 Helsinki

www.saudit.fi
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ei ollut. Kansanhiihtomerkin suoritus 
joka talvi oli itsestään selvää jo kansa-
kouluiässä. – Keväin syksyin pelailimme 
edellä mainitulla kentällä pesäpalloa tai 
ns. neljää maalia.
Kolme kesälomakuukautta vietin joka 
kesä perheeni kanssa kesämökillä Es-
poon Laaksolahdessa, josta me lapset 
emme käyneet Helsingissä kuin kahdesti 
kesässä: Korkeasaaressa ja Linnanmäel-
lä. Niinpä kerran jo lukioikäisenä suoras-
taan hämmästyin Ruskeasuon kesäistä 
vehmautta, kun kävin kotona ”muissa 
asioissa”. Muutoin kesäinen Ruskeasuo 
jäi minulta lapsena kokematta.

Olympiakesän muistoja
Helsingin olympialaisten aikaan nyk. 
Ratsastiellä liikkui ”paljon” ulkomaalai-
sia kisavieraita, jotka olivat menossa tai 
tulossa Laakson ratsastusstadionilta. 
Mahdollisesti osaa heistä kiinnosti In-
validisäätiön läheisellä jousiammunta-
radalla käydyt kisat ja harjoitukset. Joka 
tapauksessa varsinkin japanilaiset (tai 
muut Kauko-Idästä kotoisin olleet)olivat 
innostuneita kutsumaan meitä pieniä 
pellavapäitä kanssaan valokuviin. Tiedä 
häntä, moneenko kotialbumiin niitä ku-
viamme lopulta päätyi!
Koska vietimme kesät mökillämme, 
vanhempani olivat vuokranneet kaupun-
kikotimme kisojen ajaksi kisavieraiden 
käyttöön, sillä Helsingissähän oli pulaa 
hotellihuoneista, vaikka kisaturisteja ei 
silloin vielä kovin runsaasti ulkomailta 
tullutkaan. Meidän kohdallemme osui 

kaksi noin 25-vuotiasta nuorta miestä 
Australiasta. He olivat tulleet laivalla 
Tyynenmeren yli Yhdysvaltoihin ja sieltä 
taas laivalla Eurooppaan. Kotimatkan 
he suorittivat Suezin kanavan kautta. 
Matkan he rahoittivat – ainakin osak-
si – työskentelemällä matkan varrella 
maissa ja laivoillakin. Kaiken kaikkiaan 
he olivat tällä olympiareissullaan useita 
kuukausia. Vanhempani lähettelivät jou-
lukortteja heidän kanssaan lähes parin 
vuosikymmenen ajan.
Ratsupoliisien ja muita alueen talleihin 
majoitettuja hevosia ulkoilutettiin useam-
massa hevoshaassa. Niiden aitausten 
rakosista kävimme usein tarjoamassa 
hevosille nyhtämäämme heinää, joskus 
leivänpalojakin. Oli se pesunkestävälle 
kaupunkilaiskakaralle elämys saada 
ihalla näitä uljaita eläimiä aivan lähitun-
tumassa.

Sonja Henien jääshow
Ratsastushallin maneesissa järjestettiin 
v. 1953 (?) kansainvälinen jääshow, jonka 
päätähtenä esiintyi entinen olympiavoit-
taja Sonja Henie. Show sai todella suuren 
suosion, sillä olihan se sodan jälkeen 
ensimmäinen lajissaan Helsingissä. Me 
raisiontieläiset saimme silloin ihailla ja 
ihmetellä sitä autojen paljoutta, joka täytti 
Ratsastushallin lähistön ja sinne vievän 
Ratsastien! Tosin merkittävä osa näistä 
autoista oli sotaa edeltävältä ajalta tai 
sitten uudempia Mosseja, Skodia, Ifoja. 
Toki joukossa oli länsiautojakin, mutta 
kun siihen aikaan ei henkilöautojen tuon-
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tilisenssejä helpolla saanut, ei niitä kovin 
paljon näkynyt.

Oppikouluun
Kun syksyllä 1954 tuli aika siirtyä op-
pikouluun, vanhempani panivat minut 
Karjalan Yhteiskouluun (ent. Viipurin Uusi 
Yhteiskoulu), joka toimi siinä vaiheessa 
Arkadian Yhteiskoululla vuokralaisena. 
Sehän merkitsi tietenkin iltavuoroa meille 
ekaluokkalaisillekin. Koulun valintaperus-
teena ei ollut sen viipurilaistausta, vaan 
tieto siitä, että koulu oli sijoittumassa Pa-
raistentielle seuraavana vuonna. Koulu-
matka piteni siis vuodeksi huomattavasti, 
mutta toisaalta saatoimme päivittäin 
seurata keskustan vilkasta elämää, kun 
vaihdoimme bussista tai raitiovaunusta 
Postitalon luona Arkadiankatua pitkin 
ajaviin busseihin. Matkan aikana saattoi 
myös hyvin seurata matka-ajan kulkua, 
sillä siihen aikaan monen talon ulkosei-
nässä oli iso kello. 

Rekikyytiä troikan malliin
Kerran ei näiden kellonnäyttöjen seuraa-
minen tuntunut kuitenkaan yhtään muka-
valta: päinvastoin jokainen kello vahvisti 
yhä uudestaan, että myöhästymme pa-
hasti koulusta! Syynä olivat puolittainen 
pilanpäiten tekemämme ”liftaus” ja siihen 
liittyvät kielivaikeudet. Alkuvuodesta 
1955 Helsingissä oli nimittäin vierai-
lulla huomattava raviurheiludelegaatio 
Neuvostoliitosta. Heidän hevosensa oli 
majoitettu Ruskeasuon talleille ja niitä 
ulkoilutettiin hevoshaoissa ja juoksutettiin 

Mukavat, joustavat ja luotettavat
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Lähde matkalle Toreniuksen
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harjoitusrekien edessä Keskuspuiston ja 
Laakson ratsastusstadionin väliä. Eräänä 
aurinkoisena helmikuun päivänä olin Rai-
siontie 11:ssä asuvien luokkatovereitteni 
Arto Toivolan ja Ari Puiston kanssa katso-
massa näitä ravureita hevoshakojen luo-
na, kun näimme yhden mustankiiltävän 
ravurin lähestyvän meitä ripeästi rekeä 
vetäen matkalla Laaksoa kohti. 
Sen enemmittä puheitta nostimme peuk-
kumme liftausasentoon. Yllätyksemme 
oli suuri kun ohjastaja pysäytti ”pollen” 
kohdallamme ja viittoili meidät rekeen! Ja 
pian saimmekin melkoista kyytiä niin että 
lumikokkareet vain paukkuivat reen etup-
ressua vasten. Eikä se ihme ollutkaan, 
sillä kyseessä oli silloinen MM-ravuri ori 
Pervenets. Se olikin ainoa asia, jonka 
saimme selväksi ystävällisen ohjastajan 
venäjästä. Emme pystyneet kertomaan 
hänelle, että oikeastaan meidän pitäisi jo 

olla menossa vähintään yhtä kovaa vauh-
tia kohti koulua. Niinpä sitten jouduimme 
istumaan koko suunnitellun lenkin rees-
sä, joka hyvin kevytrakenteisena tärisi 
ja luisteli kovalla ja liukkaalla metsätiellä 
niin että meitä melkein hirvitti, vaikka 
pidimme reen laitaputkista kiinni rystyset 
valkoisina.  - Olipa kuitenkin kokemus, 
josta jäi elinikäinen muisto!

Karjalan yhteiskoulu -yhä kuvioissa
Syksyllä 1955 koulumme aloitti uudessa 
uljaassa rakennuksessaan Paraistentiel-
lä. Kun oppilaita oli vuokratiloissa ollut 
vain vajaat 250, niin nyt meitä oli jo use-
ampia satoja, myöhemmin jopa yli 1100. 
Alkuvuosina Meilahden kansakoulun 
oppilaita oli puolestaan KYK:n tiloissa 
vuokralaisina, joten senkään vuoksi 
oppikoulun oppilasmäärää ei voitu heti 
alkuun kasvattaa aivan ”tappiinsa” asti.
Tähän koulurakennukseen minulla liittyy 
myös erityinen henkilökohtainen side: 
kun me oppilaatkin saimme osallistua 
syksyllä 1954 uuden rakennuksen pe-
ruskiven muuraustilaisuuteen, koulumme 
rehtori Matti Kohvakka tuli yllättäen mei-
dän ekaluokkalaisten luo ja kutsui yhden 
oppilaan sekä I A- että I B –luokalta 
osallistumaan muuraukseen oppilaitten 
edustajina. Niinpä minä sitten yhdessä 

Reijo Virtanen yhdessä Leena Vuorikaisen 
kanssa muuraamassa Karjalan 
yhteiskoulun peruskiveä v. 1954. Rehtori 
Matti E. Kohvakka kuvan vasemmassa 
laidassa. Kuva: Mia Malm.

Ju
ur

et
 R

us
ki

ks
el

la
 



35Ruskeasuon kevät 2014



36 Ruskeasuon kevät 2014

Leena Vuorikaisen kanssa muurasin 
yhden kiven. – Ja hyvin tuli työ näköjään 
tehdyksi, sillä vieläkin koulurakennus 
seisoo tukevasti paikallaan (vaikka KYK 
on kouluna lopettanut toimintansa jo 
vuosikymmeniä sitten). Tästä talosta on 
yhä edelleen iloa useammallekin, tosin 
nykyisin jo entiselle, Ruskeasuon asukil-
le, sillä meitä on pieni joukko sinnikkäitä 
lentopallonpelaajia, jotka olemme jo yli 
40 vuoden ajan läiskineet palloa viikot-
tain, välillä koulun juhlasalissa ja välillä 
uudemmassa, mutta matalammassa 
voimistelusalissa.

Tienestien ääreen 
1950-luvulla alkoivat myös ensimmäi-
set rahatienestiemme hankinnat. Kun 
olimme vähän päälle kymmenen ikäisiä, 
ryhdyimme keräämään sanomalehtiä 
”organisoidusti”. Kiertelimme lähitaloja 
ja tarjouduimme säästämään asukkaat 
paperinkeräyksen vaivoilta. Vahvasti 
naruilla solmittujen lehtinippujen kuljet-
tamista varten käytimme lastenvaunuja, 
joita meidän jokaisen perheestä löytyi. 
Toisinaan käytimme välivarastona Ari 
Puiston kodin kellarikomeroa, jonne 
saimme jotenkin mahtumaan melkoiset 
määrät lehtinippuja. Sieltä sitten rah-
tasimme ne kerralla keräyspisteeseen, 
jolloin saimme hieman muhkeammalta 
tuntuvat ansiot. 
Toinen rahanlähteemme oli Ilta-Sanomi-
en jakelu (siihen aikaanhan IS jaettiin ti-
laajille koteihin iltapäivisin). Niinpä koulun 
jälkeen poljimme pyörillä Etelä-Haagaan 

hakemaan jakelualueemme lehdet. Mi-
nun osalleni osui vanhan Ruskeasuon 
ajurien asuinalue. Se oli sikäli mukava 
piiri, että siellä ei ollut kerrostaloja. Tosin 
siellä silloin tällöin näkemäni rotevat rotat 
eivät oikein ilahduttaneet mieltä. 
Kaikkein ensimmäiset ansiotuloni sain 
kuitenkin jo alle kymmenen ikäisenä. 
Kävin nimittäin silloin tällöin kotitaloni 
pohjakerroksessa sijaitsevassa verhoo-
mossa leikkaamassa saksilla nyörejä, 
joilla sinne toimitetut istuinten jousiniput 
oli sidottu. Palkan suuruutta en muista 
tarkemmin, mutta eihän se mikään kum-
moinen ollut, vaan eipä ollut hommakaan 
raskasta! Kaiken lisäksi ”työnantajani” 
jutteli siinä oman aherruksensa lomassa 
mukavia. Hän oli minua kolmisen vuotta 
nuoremman seinänaapurimme Seppo 
Hovin isä, joka oli verhoilijantyönsä 
ohessa keikkamuusikko. Ja tulihan 
Sepostakin musiikkialan arvostettu am-
mattilainen. 

Liityimme Partioon - ja olemme yhä
Partiotoimintani alkoi, kun syksyllä 
1953 liityin yhdessä koulutoverini Arto 
Toivolan (Raisiontie 11) kanssa Helsin-
gin Metsänkävijät –lippukuntaan, jonka 
konkareita eli aktiivisia entisiä jäseniä 
Arton isä Esko oli. Hieman myöhemmin 
lippukuntaamme liittyi myös kaverimme 
ja Arton naapuri Laesvuoren Markku. 
Me kaikki kolme toimimme yhä edelleen 
Mänkijäkonkareina. – Arton isä, joka 
oli rakennuspuolen diplomi-insinööri, 
suunnitteli ja piirsi lippukunnalle uuden 
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hirsikämpän, joka rakennettiin v. 1954 
Siuntion Yövilän kylään Kimparijärven 
rannalle jylhälle kalliolle retki- ja leirituki-
kohdaksi, jollaisena se toimii edelleenkin. 
Tämän jo v. 1917 perustetun lippukun-
tamme ( josta käytetään myös nimitystä 
Mänkijät) Töölön veljesjoukko kokoontui 
Pihlajatie 26:ssa. Silloin ei Ruskea-
suolla vielä ollut omaa partiotoimintaa, 
sillä Koroistentie 6 e:n alakerrassa ko-
koontunut Tilkan Tuulenpojat -niminen 
lippukunta perustettiin vasta hieman 
myöhemmin. Tuulenpojatkin sulautuivat 
lähinnä johtajapulansa vuoksi muutaman 
vuoden kuluttua Metsänkävijöihin omana 
Tilkanmäen veljesjoukkonaan. Minulla 
oli ilo myöhemmin toimia sen johtajana 
jonkun aikaa.

Lintuharrastus vie miestä
Partion kautta alkoi myös meidän kol-
men lintuharrastus. Ruskeasuo oli si-
jainniltaan varsin sopiva paikka lintujen 
tarkkailuun, koska sen toisella puolella 
avautui Keskuspuisto metsälintuineen 
ja Mannerheimintien toisella puolen oli 
Pikku-Huopalahti. Vaikka se oli pahasti 
liettynyt ja loppupäästään soistunut, 
se oli siitä huolimatta – tai oikeastaan 
sen ansiosta! – erittäin tärkeä kahlaa-
jien levähdyspaikka niiden keväisillä ja 
syksyisillä muuttomatkoilla. Erityisesti 
monenkirjavin kaularöyhelöin koristautu-
neet suokukot olivat Pikku-Huopalahdelle 
tunnusomaisia. Keväisin ne viivähtivät 
kisaillen lahden Reijolan puoleisessa 
päässä viikon, joskus hieman pitem-

Uusi Lastensairaala                                                    
Töölön kaupunginosat – Töölö ry on 

haastanut kaikki Helsingin läntiset 

kaupunginosat mukaan uuden lasten-

sairaalan rakennustalkoisiin tavalla 

taikka toisella.

Kaikkiaan 30 miljoonan euron tavoit-
teesta on jo koossa 20 miljoonaa 

euroa ja tuntuu jo ihan todennäköiseltä, 
että asetettu tavoite saavutetaan. Loput 
rahoituksesta tulee sitten viralliselta 
taholta.
Monet ruskeasuolaiset ovat jo osallis-
tuneet keräykseen, mutta virallisesti 
esitimme asian vuosikokouksessamme 
ja saimme koottua pieneltä ryhmältä 170 
euroa.  Seuramme 60-vuotisjuhlassa 
eräs jäsenemme lahjoitti myös jo 40 
euroa tähän tarkoitukseen.
Kiitämme jäseniämme, rahastonhoita-
jamme on jo lähettänyt summat kerä-
ystilille.
Mikäli vielä joku haluaa osallistua on ke-
räystilin numero FI54 15553000118100

Ruskeasuo Seura ry, Johtokunta
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mänkin ajan.
V:sta 1956 alkaneiden lintuhavaintomer-
kintöjeni mukaan harvinaisin havaintoni 
Ruskeasuolla oli kuitenkin kirjosiipikäpy-
lintu, joita näin muutaman yksilön parven 
Koroistentie 15:n luona 8.2.1957. Tämä 
laji pesii kaukana Siperian taigalla, josta 
se harvakseltaan ulottaa vaelluksiaan 
aina Suomeen asti. 

Suomenlinnan majakka näkyi
Kahdeksan vuoden jälkeen muutimme 
vuoden 1959 helmikuussa Koroistentie 
6:een (nyk. 4 e 20). Asunto oli aikaisem-
paa huomattavasti tilavampi. Koska se 
sijaitsi ylimmässä eli 7. kerroksessa, 
sieltä oli komeat näkymät pitkälle. Usei-
den vesitornien ja kirkontornien lisäksi 
sieltä vilkkui myös meri. Erityinen vilkku 
osui öisin eteisemme seinäpeiliin: se oli 
Suomenlinnan kirkontornissa olevan ma-
jakkavalon Helsingin H-kirjainta kuvaava 
neljän lyhyen vilkun valosarja!

Salamointia
Sieltä korkeuksista sain myös ihailla 
erästä Helsingin alueen voimakkaim-
mista salamoinneista. Kesätyöni vuoksi 
yövyin kesällä 1960 usein kaupungissa. 
Kun 1. elokuuta olin kirjoittamassa 
kirjettä kaverilleni Arto Toivolalle, joka 
vietti kesäänsä Myrskylässä, sähköva-
lot sammuivat klo 23:n aikaan. Eihän 
kesäinen yö vielä tuohon kellonaikaan 
mikään pimeä ollut, mutta kirjoittamiseen 
pelkkä luonnonvalo ei kuitenkaan oikein 
riittänyt. Silloin tuli ”hra Ukkonen” apuun: 

sähkötkin katkaissut salamointi repesi to-
delliseksi ilotulitukseksi, jota kesti ja kesti. 
Salamanlaskijalaitteet rekisteröivät silloin 
salamaniskun keskimäärin 120 kertaa 
minuutissa eli salama puolen sekunnin 
välein! Oli miltei henkeäsalpaavaa kat-
sella, kun salamoita näkyi melkein joka 
suunnassa idästä länteen, usein monta 
yhtä aikaa. - Kun olin ihaillut luonnonnäy-
telmää hyvän tovin, ryhdyin taas kirjoitus-
hommiin ja sain kirjeen valmiiksi hyvissä 
ajoin ennen ”valoesityksen” laantumista. 
Juuri joulun alla 1969 purjehdimme Ritva-
Liisan kanssa  avioliiton satamaan, jonka 
ensimmäinen laituri oli Ruskeasuolla, 
tällä kertaa Raisiontie 6:ssa (E 53). Vaik-
ka asunto oli mukavan kodikas, se alkoi 
tuntua pieneltä, kun esikoisemme oli 
syntynyt. Niinpä muutimme toukokuus-
sa 1973 Perkkaalle Espooseen. Meillä 
oli muuttoapuna monia kavereitamme 
(mm. edellä mainitut Arto ja Markku 
sekä entinen Ruskeasuon kasvatti Salon 
Seppo), joiden mieleen jäi erityisesti pyy-
kinpesukoneemme: kun se oli puhkuen 
ja puhisten kannettu hissittömän talon 
neljännestä kerroksesta alas, todettiin 
sen sisältävän täyden satsin vedessä 
likovaa pyykkiä – sattuuhan sitä... 
Muuton myötä päättyi 22 vuotta kestänyt 
jakso – melkein 75 % siihenastisesta 
elämästäni – Ruskeasuolla; mutta ehkä 
vain toistaiseksi?   

Lajilleen määritetty
Yksi anekdootti tulkoon vielä kerrotuksi. 
Ruskeasuohan on luonnonläheinen ja 
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rauhallinen asuinalue, jonka yhtenä eri-
tyistuntomerkkinä on jo edellä mainitun 
Helsingin ratsastavan poliisin läsnäolo. 
Kerran kävi niin, että palatessamme 
muuttomme jälkeen käymään Ruskea-
suolla, vastaamme tuli Koroistentiellä 
kaksi poliisiratsukkoa. Mukanamme 
ollut esikoisemme, joka oli Espooseen 
siirtyessämme ollut vasta vajaan vuoden 
ikäinen, oli nyt saavuttanut jo 2,5 vuoden 
iän. Hevoset nähtyään hän ensin mykis-
tyi, nosti sitten kätensä ja julisti hieman 
vielä ärrää sorauttaen: ”Kato...iso...
koira!”. – Onneksi nämä poliisit olivat tot-
tuneet monenlaiseen eivätkä pudonneet 
satulasta, vaikka kovasti heitä nauratti 
pienen miehen topakka tunnistus.q
   

v

Asukkaille kiinnosta-
vaa luettavaa:

Heinäkuussa 2013 voimaan tullut 
vanhuspalvelulaki on luettavissa 

kokonaisuudessaan netissä:

finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2012/20120980#L2P7

Helsingissä on toiminut Vanhusneuvosto 
jo vuodesta 1997.
Kansallinen palveluhakemisto 2015 eli 
Palveluvaaka on toinen hakemisto, jossa 
voi verrata vanhuspalveluita. Nettiosoite 
on Palveluvaaka.fi

Näyttelijätär 
Ritva Oksanen 

50 vuotta näyttämöllä, lauluja, 

tekstejä ja runoja kuluneilta vuosi-

kymmeniltä.

Ruskeasuo-Seuran teatterimatka 
lauantaina 15.11.2014  klo 14.30 

Espoon kaupunginteatterin Louhisaliin 
Toreniuksen bussilla ent. Siwan edestä. 
Teatterimatkan hinta on 35 euroa ja 
bussi tuo meidät takaisin lähtöpaikkaan  
noin klo 17.30.

Lippuja on varattu 30 kappaletta,  joten 
jos olet kiinnostunut ilmoittaudu ennak-
koon Essi Lindroosille, 050-5614923, 
essi.lindroos@gmail.com. Lippujen lu-
nastuspäivä on 16.10. mihin mennessä 
liput pitäisi maksaa Ruskeasuo-Seuran 
tilille Ålandsbanken FI51 6601 0003 
5843 56. 

Tervetuloa! Myös ystävät ovat terve-
tulleita!
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Perheemme muutti juuri valmistu-

neeseen Nousiaistentie 8:aan Kus-

taankadulta kesäkuun alussa 1952.

Alkuvuosina leikimme perinteisiä 

lasten leikkejä meidän talon pihalla ja 

läheisessä metsikössä. Leikkeihimme 

liittyi naapuritalojen samanikäisiä 

lapsia. 

Urheilu oli tärkeä osa vapaa-ajan 

toimintaamme. Isäni oli opettanut 

minua hiihtämään jo Vallilan ratapi-

halla ratakiskojen välissä. Hän veti 

meitä poikia hiihtolenkeille läheiseen 

keskuspuistoon ja opetti meitä luiste-

lemaan ratsastushallin kentällä.

Perustin 12-vuotiaana Ruskeasuon 
urheiluseuran. Jäseninä oli toista-

kymmentä Nousiaistentiellä asunutta 
poikaa, jotka olivat syntyneet vuosina 
1943-1949. Muistiinpanojeni mukaan 
meitä oli:  Johtaja Seppo Salo, varajoh-
taja Tauno Vuorre, Jukka Aarnio, Pekka 
Aarnio, Simo Salo, Mauri Salo, Lasse 

Ruskeasuon urheiluseura R.U.S  perustettiin 
8.5.1957
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Salo, Eero Pitkänen, Seppo Sainio, Esa 
Kamppari, Olavi Kamppari, Timo Mikkola 
ja Janne Söderlund.

Harrastimme keväisin ja syksyisin ( kesät 
olimme mökillä) pesistä ja futista sekä 
talvisin luistelua ja jääpalloa Ratsas-
tushallin kentällä. Luistimet laitoimme 
jalkaan lämmitetyssä parakissa, josta sai 
ainakin toisinaan ostaa kuumaa mehua 
ja munkkeja.  Nuorempi jäsenistö alkoi 
pelata myös lätkää.
Järjestimme yleisurheilukilpailuja seu-
raavissa lajeissa: 100m, 500 m ja 1000 
metrin juoksu- ja  100 m ja 500 metrin 
kävelykilpailuja, hyppäsimme  pituutta 
ja kolmiloikkaa.
En näköjään johtajana sallinut kisojen 

aikana liikaa sähläystä, sillä olin muis-
tikirjani mukaan jaellut eri henkilöille 
varoituksia.. itsekin olin saanut yhden 
varoituksen!    
Meidän perheemme muutti vuonna 1963 
omakotitaloon Espoon Laajalahteen ja 
silloin päättyi Ruskeasuon urheiluseuran 
monipuolinen toiminta.

50 vuotta sitten aloimme käydä kesäisin 
kerran viikossa pelaamassa lentopalloa 
mökillämme Espoon Hannusjärvellä. 
Ensin saimme pelata puutarhassamme 
ja sitten 1960-luvun lopussa raivasimme 
metsään lentopallokentän. Kävimme 
kerran viikossa koko kesäkauden pelaa-
massa.  Tämä ulkopalloilu päättyi 1970, 
kun lähdin vuodeksi Saksaan. 

Viereisen sivun kuvassa 
ovat vasemmalta 
Reijo Virtanen ( ex 
–raisiontieläinen ja 
koroistentieläinen), 
Seppo Salo (ex-
nousiaistentieläinen), 
Eero Pitkänen (ex-
nousiaistentieläinen) 
ja Kari Paasikallio 
(ex-koroistentieläinen). 
Vieressä vasemmalla kovan 
sarjan dokumentti: R.U.S:n 
perustamisasiakirja jossa 
on määritelty seuran 
johtajisto ja toiminnan 
suuntaviivat.
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Saksasta palattuani aloin pelata lentistä 
erään firman harkoissa Karjalan yhteis-
koululla. Aika pian sen firman pelaajia oli 
niin vähän, että aloin kutsua kavereitani 
harkkoihin. Pelivuoro siirtyi minun nimiini. 
Olemme siis  jo yli 40 vuotta palloilleet 
Ruskiksella kesiä lukuun ottamatta 
kerran viikossa.  Alkuperäisen porukan 
keski-ikä on lähes 70 vuotta. Joukossam-
me on myös muutamia nuorempia keski-
ikäisiä miehiä. Nykyisistä pelaajistamme 
5 on entisiä ruskislaisia.  (Reijo Virtanen, 
Kari Paasikallio, Eero Pitkänen, Simo 
Salo ja minä). q

Kuvat ja teksti: Seppo Salo

Etsimme joukkoomme 
lentopalloa osaavia 

50 – 60 -vuotiaita miehiä.  
Pelaamme torstaisin 

20.15 – 21.45 
nykyisen 

Steinerkoulun juhlasalissa.   

Ota yhteyttä:
  seppo.salo@saunalahti.fi  

www.sepposalo.net

Ju
ur

et
 R

us
ki

ks
el

la
 

Ruskeasuo-Seura kiittää yrityksiä 
kannatusilmoituksista!

Asukkaat, 
suosikaa mainostajiemme 

palveluita.

No onkos tullut kesä….

Nyt kesän lähestyessä voi vielä muis-
tella joulun ajan tapahtumia.

Lohjan Vanhan ajan joulumarkkinoilla 
olen käynyt jo usean vuoden ajan. Ret-
kipäivänä sää ei suosinut. Oli kylmää, 
tuulista ja kosteaa. Retki alkoi Lohjan 
kirkosta, jossa Timo Eränkö luki Jou-
luevankeljumin Lohjan murteella: Siihen 
aikaan annoi keisari Aukustus käskyn, 
et koko valtakunnas olsis tällättävä kaik 
asujamet verol ……
Kojuja oli parisen sataa, työtä oli tehty 
valtavasti. Oma aika loppui kesken, mut-
ta joillekin taas kolme tuntia oli aivan liian 
pitkä aika. Hernekeitto maistui, samoin 
muut herkut. Opettelin myös vanhojen 
vinyyli LP-levyjen uusiokäyttöä vaikkapa 
hedelmäastiaksi. Tiernapojat viihdyttivät 
ja ehdin jopa hevosajelulle.

Seurakunnan retki Naantaliin oli ehkä 
mieliinpainuvin tapahtuma joulua odo-
tellessa. Luonnonmaalla sijaitsee nun-
naluostari, jossa asuu tällä hetkellä 
kaksi nunnaa. Mariasystrarna eli Marian 
tyttäret sisar Elisabet (71 v) ja sisar Ja-
nina (66 v) ovat asuneet vuonna 1971 
perustetussa Armonlaaksossa jo yli 40 
vuoden ajan. Luonnonmaalla sijaitseva 
luostari on avoin kaikille naisille. Siellä voi 
halutessaan majoittua ja nauttia paikan 
rauhallisesta ilmapiiristä.
Kun pois lähtiessä halasimme, mietin, 
mitä paikalle tapahtuu sitten kun nämä 
sisarukset eivät enää jaksa. q          IP
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Ruskeasuon asukkaat !

Toivon, että viimeisimmät mainok-

seni ovat tulleet koteihinne ja olette 

huomanneet FORTUNAN muuttu-

neen monella tapaa suuremmaksi 

ja kauniimmaksi, oikeaksi supermar-

ketiksi. Olin iloinen, että niin monet 

asiakkaistani tulivat tarjoamilleni 

avajaiskahveille ja kakulle. Oli ilo 

huomata, miten monet tunsivat 

toisensa ja keskustelivat iloisesti. 

Kahveja tullaan aina silloin tällöin 

tarjoamaan samoin kuin erilaisten 

tuotteiden maistiaisia. Pyrin hankki-

maan edullisia tarjouksia ja monen-

laiset kampanjat tulevat jatkumaan.

Olemme yrittäneet ottaa huomioon 
kaikki asiakkailtamme saadut toivo-

mukset ja tehdä liikkeestä sellaisen, että 
siellä olisi helppo liikkua ostosvaunujen 
kanssa ja tavarat  helposti löydettävissä. 
Näitä asioita tutkivat asiantuntijat ovat 
olleet apunani, jotta suuressa liikkeessä 

olisi mahdollisimman vähän turhaa kä-
velyä. Edelleen voi esittää toivomuksia 
ja ehdotuksia minulle
Olemme saaneet mahtumaan hyllyihim-
me uusia, perheille tarpeellisia tavaroita 
ja useampia laatuja valittavaksi. Joiden-
kin tavaroiden sijaintia olemme joutuneet 
siirtämään, mutta toivomme, että ne 
nopeasti löydetään ja ostoskäynti jäisi 
mieleen mukavana tapahtumana.
Kassoja olemme lisänneet jonojen vält-
tämiseksi. 
Asiamiespostia olivat monet toivoneet 
ja olisin ollut valmis sellaisen ottamaan , 
mutta Itellan vastaus oli tällä kertaa aina-
kin se, että nykyiset postit ovat alueelli-
sesti tarpeeksi lähellä asuinaluettamme.
Mukavaa on kuitenkin se, että entinen 
henkilökunta on halunnut jatkaa uudessa 
Fortunassa ja pyrimme lisäämään tuo-
tetietoutta ja palvelualttiutta, jotta meiltä 
olisi helppo saada vastauksia tuotteita 
koskeviin kysymyksiin. q

Tervetuloa siis ostoksille tavallista parem-
paan SuperMarket Fortunaan!

Kauppiaanne   Mika Ranki
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K-Supermarket 
Fortuna

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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Tilkanmäeltä oman 
alueen palvelijaksi
Lapsi- ja perhetyön ohjaaja Mia Malm 

os. Kunnaala esittäytyy.

Synnyin Tilkanmäen tähtitornitaloon 
E, kuusihenkisen perheeni iltatäh-

deksi ja vietin onnellisen lapsuuden leik-
kien monien kavereiden kanssa monessa 
paikassa, takapihalla, pannuhuoneen 
katolla, etupihalla, hiekkiksellä. Kun 
omat vanhemmat olivat töissä, oli pihoilla 
monta perään katsojaa: oma kummitäti, 
joka asui samassa kerroksessa ja monen 
kaverin kotona olevat äidit ja päätteeksi 
talonmies, joka piti joukot kurissa.
Kävin puistossa Tyyne-tädin luona leik-

kimässä, Hippiäisissä ja Peipposissa 
Varpu-tädin hoivissa Ruskeasuon päi-
väkodissa, Nouskarilla pyhäkoulussa ja 
sitten jo reviiri laajeni Meilahteen, Meikun 
kansikseen ja oppariin. Partiossa olin 
Tilkan Tuulentytöissä, kolo oli naapurissa 
D-talossa.
Kesiäni en viettänyt Tilkanmäellä vaan 
ensimmäinen kesäkuuta pakattiin per-
heen tavarat ja lähdettiin meren saareen 
nykyisen Soukan edustalle, sittemmin 
Tammisaaren saaristoon.

Mikään ei viitannut siihen että päätyisin 
työskentelemään seurakunnan palve-
luksessa syntymäseudullani. Riparin 
kävin kyllä Meilahden seurakunnassa 
leirikeskus Sipulissa, Masalassa, meren 
rannalla ja rippipappini Mikko Heikan 

Ju
ur

et
 R

us
ki

ks
el

la
 



47Ruskeasuon kevät 2014

innostamana liityin isoskoulutukseen ja 
nuorten toimintaan, monen mahtavan 
ystävän kanssa, joiden kanssa olemme 
yhteydessä tänä päivänäkin. 
Opiskelupaikka valikoitui yo-tutkinnon 
jälkeen sen mukaan mihin pääsi, silloin 
ei pidetty välivuosia eikä etsitty itseään.

Kauppaopiston jälkeen pankkiuraa 
melkein 10 vuotta, sitten parhaimman 
vaiheen, äityden myötä, uraa kotiäitinä 
kolmelle pojalleni 8 vuoden ajan. Silloin 
asuimme muutaman Konalassa vietetyn 
vuoden jälkeen taas lähellä, Länsi-
Pasilassa. Siellä asuimme 27 vuotta. 
Sinne valmistui sopivasti uusi kappeli, 
jonka perhekerhotoimintaan liityin heti, 
etenkin kun paikalla oli jo aikaisemmasta 
tuttu pastori, Marjatta Koskenvesa. Heti 

3-vuotiaana aloitti esikoiseni päiväkerhon 
Ulla Kammosen kerhossa ja jonossa 
seurasivat kahden vuoden välein kaksi 
nuorempaa poikaani.
 
Siinä vaiheessa oli Ulla jo ottanut minut 
varahoitajaksi ja syksyllä 1989 aloitin 
osa-aikaisena lastenohjaajana ja sillä 
tiellä ollaan! Jonkun vuoden kuluttua 
suoritin lapsi- ja perhetyön tutkinnon ja 
tehtävät laajenivat päiväkerhojen lisäksi 
perhetyöhön, koululaisten iltapäiväker-
hoihin ja laajaan lapsi- ja perhetyön 
kirjoon sekä aluetyöhön. Tänä vuonna 
tulee täyteen 25 vuotta Meilahden seu-
rakunnan lapsi- ja perhetyössä.

Sydämeni sykkii jatkuvalla innolla lapsi- 
ja perhetyölle. Yhdessä kanttori Nina 
Pakkasen ja pastori Kristiina Ridanpään 
kanssa kehitetty toiminnallinen perheiden 
Puuhamessu on lempilapseni, siellä koko 
perhe voi yhdessä levätä Taivaan Isän lä-
hellä.  Rakkaus mereen ja saarielämään 
on pysynyt ja sekin liittyy työhöni kun vien 
koululaisia Mustasaareen päiväleireille. 
Takuuvarmasti siellä aina ongitaan!

Kaikki tapahtumat ja tilanteet jotka läh-
tevät lapsen tasolta antavat tilaa lapsen 
ihmettelylle ja hiljentymisen tarpeelle. 
Yhteistyö alueen päivähoidon kanssa 
on innostavaa, lasten joulu- ja pääsiäis-

Vier. sivu: Lapset osallistuvat 
Puuhamessuun.
Vas.: Mia Malm Tilkanmäellä lumitöissä v. 
1958.
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kirkot kutsuvat kaikki päivä- ja kotihoidon 
lapset mukaan. Eskarilaisille on oma 
tutustumisensa urkuretkien muodossa. 
Vanhemmuuden tukemista pidän todella 
tärkeänä, kun ei enää ole naapuruston 
äitien, talonmiesten ja puistotätien ver-
kostoa. Perhekerhot, POP UP-kahvilat, 
vanhempien teemaillat ja hiljentymispäi-
vät toimivat tässä tarkoituksessa.

 Kun ympyrä on nyt sulkeutunut ja olen 
palannut asumaan Ruskeasuolle, tunnis-
tan samanlaista orastavaa yhteisöllisyyt-
tä täällä uuden sukupolven keskuudessa, 
kuin silloin omassa lapsuudessani. Sitä 
haluan olla rakentamassa jatkossa uu-
den seurakuntakeskuksen tiloissa. 
Sitä varten aloitin jo viime keväänä 
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 Kurkipuistossa Pop up-perhekahvilat 

(spontaani tilaisuus Facebookin kautta 
Meilahden seurakunnan lapsi- ja perhe-
työ-sivulla), jotta voisin kuulostella mitä 
tänne kuuluu, miten täällä voidaan ja mitä 
täällä kaivataan.

Nyt kun olen myös tullut kutsutuksi 
Ruskeasuo-seuran johtokuntaan, haluan 
silläkin saralla edesauttaa tämän rakkaan 
kotiseutuni kasvua hyväksi, turvalliseksi 
ja yhteisölliseksi asuinpaikaksi.

Kerran ruskislainen, aina ruskislainen! 
(Ruskis on minulle se ainoa oikea kut-
sumanimi). q

Teksti ja kuvat: Mia Malm
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Huippuluokan huoltopalvelu
Televisiot l digiboksit l audiolaitteet l kannettavat PC:t

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

(Ruskeasuo, Tilkkaa vastapäätä)
 Pelikoneiden ja matkapuhelimien huoltoa.

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

www.televideo.fi
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Harjoitus tekee mesta-
rin Taavetinpuistossa

Onko sinulle tullut kiire ylittää suo-

jatie, tai onko sattunut niin, ettet ole 

ehtinyt ylittää katua vihreän valon 

palaessa? Oletko horjahtanut nosta-

essasi astioita kaappiin? Huomaatko, 

että muisti temppuilee? Jos vastasit 

myöntävästi johonkin kysymyksistä, 

tule Taavetinpuistoon harjoittele-

maan. Sinulla on myös mahdollisuus 

saada yksilöllinen harjoitusohjelma 

puistoon.  

Liikunta tukee toimintakykyä ja itse-
näistä selviytymistä omassa kodissa 

mahdollisimman pitkään. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että tasapaino- ja 
voimaharjoittelu vaikuttavat lihasvoi-
maan, kävelynopeuteen ja ehkäisevät 
kaatumisia. Säännöllinen ulkoilu piristää 
mieltä ja auttaa pysymään pidempään 
toimintakuntoisena. Liikunnalla on myös 
muistioireilta suojaava vaikutus.
Innostu harjoittelusta Taavetinpuistossa
Taavetinpuisto on monipuolinen kuntoi-
lu- ja kohtaamispaikka, jossa voi nauttia 
myös virkistävistä tapahtumista, kuten 
Ilonkorjuujuhlista. Puistossa on mah-
dollisuus monipuoliseen lihasvoima- ja 
tasapainoharjoituksiin turvallisilla liikun-
tavälineillä. Myös apuvälineen kanssa 
liikkuvat voivat harjoitella puistossa. Pik-

Taavetinpuiston löydät osoitteesta Taavetti 
Laitisen katu 6.
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ku Huopalahdessa Asumispalvelukeskus 
Wilhelmiinan naapurissa sijaitsevan 
Taavetinpuiston ja Ikiliikkujareitin ovat 
toteuttaneet Miina Sillanpään Säätiö ja 
Helsingin kaupunki vuonna 2009. 
  

Liikkumisen ja yhdessäolon iloa
Sovi ystäväsi kanssa liikuntatreffit Taa-
vetinpuistoon. Voitte harjoitella itsenäi-
sesti tai teille yksilöllisesti suunniteltujen 
ohjelmien avulla. Voitte myös yhdessä 
harjoituttaa muistia houkuttelevalla Seni-
oriSonalla ja toukokuussa asennettavalla 
muistipelillä. SenioriSona on maailman 
ensimmäinen senioreille suunnattu vuo-
rovaikutteinen musiikki- ja liikuntapeli, 
joka yhdistää liikunnan riemua aivoja 
aktivoivaan toimintaan. SenioriSonan 
musiikki ja pelit on räätälöity Miina Sil-

lanpään Säätiöllä senioreille sopivaksi. 
  Harjoittelun jälkeen maistuu varmasti 
kuppi kuumaa Wilhelmiinassa tai rauhal-
linen kävely Taavetinpuiston ympäristös-
sä. Puiston yhteydessä on Ikiliikkujareitti, 
joka on lähes kokonaan kaiteistettu. 
Samalla tutustut lähiympäristöön, sen 
valojen ja varjojen leikittelyyn, puisto-
näkymään ja rakennettuun miljööseen. 
Voit levähtää reitillä hetkeksi Italian kau-
pungin nimillä nimettyihin penkkeihin ja 
aivojen aktivoinniksi muistella menneitä 
matkoja. q

Teksti ja kuvat: Annika Slunga

Yllä: Tasapainoillen. Oik.: SenioriSonan 
pyörteissä.  

 

Taavetinpuistossa tapahtuu  
•Wilhelmiinan ja Miina Sillanpään Säätiön 
SenioriSäpinät 22.5.2014 kello 14.00–16.00.
•Citykävely -tapahtuma 4.6.2014 alkaen 
kello 13.00. 
•Puiston harjoittelulaitteiden esittelyt alkaen 
to 15.5.2014 kello 11.00–12.00.
•Yksilölliset harjoitusohjelmat: annika.slun-
ga@miinasillanpaa.fi, puh. 044 7060 106. 
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Valokuvamuistoja 
-onko teillä? 
Helsingissä on parhaillaan useita 

mielenkiintoisia valokuvanäyttelyitä 

– on Rasvalettiä kaupunginmuseossa 

ja Talvisodan pommitusten kuvia ja 

paljon, paljon muuta.

”Rasvaletti” näyttelyssä näemme 

1950-luvun asuntojen sisustuksia, 

vaatteita ja kampauksia, jotka silloin 

olivat muotia. Menkää ihmeessä 

kaikki katsomaan!

Itse juuri silloin nuoruuttani eläneenä 
palasivat monet muistot mieleen. 

Sodan jälkeen oli kaikesta pulaa ja oltiin 
iloisia vähäisistäkin uusista vaatteista. 
Voi tyttöjen leveitä hameita ja Patella-
vöitä. Pojilla Brylkreemillä tehdyt voogut 
tukassa. Silloin ei läheskään kaikilla ollut 
kameroita ja valokuvista oltiin tarkkoja ja 
onnellisia. Useimmissa tosin seisottiin 
jäykkänä asennossa vierekkäin, jos 

oli useampi kuvassa. Liimailtiin kuvia 
valokuvakansioihin. Onneksi näitä on 
perheillä säilynyt vuosien saatossa.
Nyt jokainen napsii kuvia puhelimella, 
erilaisilla kannettavilla tableteilla ja kai-
killa ihmisillä on jonkinlainen kamera – 
vaan onko enää kenelläkään valokuvia? 
Oikein sellaisia kehitettyjä paperikuvia?
Siitä huomaa tulleensa vanhaksi kun 
alkaa itse kerätä valokuvia oikein ke-
hyksissä kaappien päälle niin kuin kai-
killa vanhoilla ihmisillä on tapana. Tulee 
hyvä olo, kun rakkaat lapsenlapset ja 
ystävät hymyilevät kuvissa. Vaan milloin 
olenkaan saanut edellisen rippi- tai yliop-
pilaskuvan? Entä kuvan, jonka joku otti 
kesämatkalla ja lupasi lähettää. Se on 
tietysti vielä siellä kamerassa muistikortil-
la. Kaikki kuvaavat ja kaikki lupaavat, että 
katsotaan niitä sitten yhdessä ”koneelta” 
ensi kerralla kun tavataan. Siellä ne 
kuvat ovat netissä ja tikulla tai kameran 
muistikortilla. Niitä huonoja voi kuulemma 
poistaa ja on kymmenen muuta hyvää 
asiaa uusissa kameroissa. Mutta onpa 
niitä sitten koneiden ja laitteiden rikkou-
tuessa hävinnytkin – korvaamattomia 
ikuistettuja hetkiä, jotka olisi kuulemma 
pitänyt teettää kuviksi, mutta nyt ne vain 
ovat ikuisiksi ajoiksi hävinneet.
Vanha rullafilmikamerani on hajonnut 
jokin aika sitten ja samanaikaisesti van-
ha kunnon Kodak valokuvafirma joutui 
lopettamaan. Eikä kai kohta filmirullia-
kaan saa enää mistään. Näin loppuu 
filmille kuvaaminen. Sitten minäkin sain 
joululahjaksi Canonin ja nyt kuvaan muis-
tikortille muistoja! Kunpa tässä oppisi 
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muistamaan millaisia ohjeita pitää ensin 
antaa kameralle – sittenhän se ottaakin 
ihmekuvia ja heti voi katsella onnistuiko 
vai ei. Täytyy selvittää, kuinka niistä 
saisi oikeita paperikuvia - sellaisia oikein 
kädessä pidettäviä ja vaikkapa kehyksiin 
laitettavia.
Ruskeasuo-Seura on vuosien varrella 
saanut asukkailta suuret määrät vanhoja 
valokuvia historiikkia varten. Onneksi 
niitä oli joissain perheissä säilynyt. Vielä 
nytkin saamme vanhoja valokuvia, jotka 
arkistoimme. Kiitoksia teille kaikille kuvia 
lähettäneille! 
Edelleen keräämme vanhoja kuvia. Niitä 
voi meille lähettää ja jos muistatte vielä 
kuvissa olevien nimiä, laittakaa ne toki 
kuvien taakse.
Kaikkea tätä miettiessä haluan ehdottaa 
teille, että seuraavissa sukujuhlissa tai 
muissa tilaisuuksissa ottakaapa mummot 
ja papat ja kaikki lapset ja asetelkaa 
heidät oikein vanhan ajan perhekuvaan. 
Pyytäkää jotain perheeseen kuulumaton-
ta ottamaan kuva, että kaikki pääsevät 
mukaan tai kutsukaa kerrankin oikea 
ammattivalokuvaaja paikalle. Nämä 
ovat korvaamattomia kuvia myöhemmin 
elämässä.
Me täällä Ruskeasuolla voimme saada 
ehkä kuvaajan kotiimme Keskuspuiston 
Ammattiopistosta ja teettää kuviamme 
oppilastöinä siellä. Heillä on tietoa ja 
taitoa - kyselkää heiltä, 
puh. 09-4748 2511. q
Paljon mukavia kuvaustuokioita.

Maj-Lis Maltela

Rusalleko Martat?

Olemme yrittämässä Marttayhdistyk-
sen perustamista Ruskeasuolle. 

Menemme / olimme 23.4 tutustumassa 
Martta-taloon. Marttana olo kiinnostaa, 
mutta lehden painoon mennessä on 
vielä epäselvää, syntyykö Ruskeasuolle 
Marttayhdistys. Tänä vuonna on kulu-
nut 60 vuotta siitä, kun Ruskeasuolle 
perustettiin Marttayhdistys 2.3.1954. 
Kun innostus lopahti, yhdistys lopetti 
toimintansa 1973. 
Olemme varmasti viisaampia Joululeh-
den ilmestyessä. Kiinnostuneet voivat 
ottaa yhteyttä: 
inga.packalen@luukku.com.

Inga Packalen

Martat ja Martti talkoissa
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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. 2014
n Puheenjohtaja, lehden toimitus: 
Jyrki Erra, Kiskontie 12, puh. 050-3003068, 
jyrki.erra@welho.com
n Sihteeri, varapuheenjohtaja, lehden mainos-
tilan 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, Raisiontie 4 C 24, puh. 0400-
657170, heli.ilkka@sanomamagazines.fi
n Merja Laavola, Maskuntie 8 A 6, 
puh. 050 3599138, merja.laavola@gmail.com
n Mia Malm, Raisiontie 2 A 3, puh. 050-
3877220, mia.malm@evl.fi
n Riittasisko Räike, Koroistentie 6, 
riittasisko@luukku.com, puh. 0400 474153
n Mikael Tikkanen, Koroistentie 15 B, 
puh. 0400-474661, mikael.tikkanen@orton.fi
n Taina Toijala, Kiskontie 26A, 
taina.toijala@suomi24.fi, puh. 050 5968797

Ruskeasuo-Seura ry:n osoite: 
Kiskontie 33, 

00280 Helsinki

                myydään

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

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

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

Tiedustelut:
Essi Lindroos
essi.lindroos@gmail.com
050 5614923,
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Hoidamme mestarillisesti  
kuntoon olkapään, ranteen, lonkan, 
polven ja nilkan tapaturmat viikon  

jokaisena päivänä.

Omasairaala Oy, Puutarhurinkuja 2, 00300 Helsinki
Puh. 010 2578 100 www.omasairaala.fi

Omasairaala 
hoivaa mestarin 

ottein

Lääkäreiden vastaanotot
ja tapaturmapäivystys. 

Arkisin klo 08.00–22.00
Viikonloppuisin klo 11.00–17.00



Erityisesti Sinulle

Oletko jumissa? 
Tule rentouttavaan opiskelijahierontaan!

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

Tervetuloa! Soita ja kysy lisää!
Ajanvarauspuh. 040 662 5112Hieronnat:

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


