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Ilmoitushinnat:

MV-ilmoitus

Väri-ilmoitus

Kansilehti 1/1 sivu

160 eur		

190 eur

Sisäsivut 1/1 sivu

130 eur		

160 eur

Sisäsivut 1/2 sivu

80 eur		

105 eur

Sisäsivut 1/4 sivu

55 eur		

75 eur

rivi-ilmoitus

20 eur		

28 eur
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rakentaman ympäristön, kulkee uusi
polkuni Keskuspuiston läpi.
Se on yhtä juhlaa.
Talvi alkoi toden teolla vuodenvaihteen jälkeen, pakkaset paukkuivat ja
paksu lumivaippa verhosi Keskuspuiston
puut. Tunnelmallinen työmatka olikin
yhtäkkiä merkittävä osa työpäivääni;
aamun kirpeä huuruava pakkanen ja illan
jylhät pakkaskuutamot. Se oli myös paluu
poikavuosien seikkailumaisemiin ja oli
rauhoittavaa huomata, että ihmeellinen
metsä oli yhä paikoillaan: palokärki huuteli kuusikossa ja kanahaukan harmaa
hahmo vilahti oksiston lomassa.
Säiden lauhduttua talven luminen kuningasviitta putosi puiden oksilta.
Silloin paljastui synkeä asia joka koski

Puheenjohtajan palsta

erityisesti kuusikoita. Ne kärsivät ilmiselvästi – kuusi on metsän puista herkin - enkä keksinyt mitään muuta syytä
niiden kärsimykseen kuin kaupunki-ilman
saasteet ja pienhiukkaset. Yhdeltä seisomalta laskin tiheimmässä osassa metsää

Kuulkaa kuustemme kuiskintaa
- mietteitä

toistakymmentä pystyyn kuollutta kuusta.
Maassa niitä lojui kaatuneina toinen mokoma.
Allekirjoitin muutaman muun

A

rkkitehtitoimisto, jossa olen töissä,
muutti vuodenvaihteessa Pitäjän-

mäeltä Ilmalaan upouuteen toimistotaloon. Tapanani on kävellä työmatkat
mennen tullen. Aiempi kävelymatka, puoli
tuntia suuntaansa, kulki Pikku Huopalahden ja Etelä-Haagan läpi. Uusi työmatka
on lyhyempi, se kestää vartin suuntaansa
ja siinä missä aiempi kulki läpi ihmisen
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seuran johtokunnan jäsenen kanssa
adressin jossa vastustettiin Keskuspuiston reunalle, Hämeenlinnantien
varteen kaavailtua rakentamista. Asia
paisui pienimuotoiseksi kansanliikkeeksi.
Tätä allekirjoittamista pohdin kuolleita
kuusia katsellessani, ja turhautuminen
hiipi mieleeni. Kuusikot kuolevat hiljaa ja
huomaamatta – adresseista piittaamatta.
Kannattaa uhrata ajatus jos toinenkin tä-
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män ilmiön äärellä. On kyse ympäristöstämme - nykyisestä ja tulevasta. Metsä
säilyy vain jos sen annetaan säilyä.
Kaiken edellä kerrotun jälkeen
katselin aloitettua metsäpolkutyömaata

Ruskeasuo-Seuran
kesäretki 11.6.
Loviisa – Kotka – Langinkoski
hintaan 70 eur

Maskuntien päässä, maaliskuun kymmenentenä. Mietteliäänä, tunnustan.

Lähdemme Ruskeasuolta klo 8.15 ja

Työmaa oli juuri aloitettu ja taas meni

runsaan tunnin päästä olemmekin jo

puita nurin. Polkua oli linjattu maaston

aamukahvilla Aaltosen puutarhassa.

kallioita ja puita väistellen, aivan kuten

Kesäkuussa puutarha toivon mukaan

edellislehdessä kirjoitin kaupungin edus-

jo kukoistaa. Kahvit juodaan ulkona tai

tajan minulle kertoneen. Mutta että ne

sateen sattuessa sisätiloissa.

silti tuonkin tutun kuusivanhuksen olivat

Kahvitteluhetken jälkeen teemme kau-

menneet kaatamaan…

punkikierroksen Loviisassa ja tutustum-

Toisaalta kaiken edellä kerrotun

me Riitta Nelimarkan taiteeseen Bongan

vastapainoksi on ollut hienoa todeta

linnassa.

liito-oravan ja suurten lintujen paluu Kes-

Loviisasta matka jatkuu Kotkaan. Nau-

kuspuistoon - kuinka kauan lienevätkään

timme lounaan Ravintola Keisarinsa-

olleet maanpaossa? Näistä paluumuutta-

tamassa. Menu: alkusalaatit, lämmin

jista on juttua toisaalla tässä lehdessä.q

ruoka, joka on joko Valkoviinissä haudutettu merilohi tai Mallastamon härkäpata,

Toivotan kaikille ruskeasuolai-

jälkiruoka Karhunvatukkakiisseli, kahvi

sille omasta puolestani aurinkoista ja

tai tee.

lämmintä kesää. Lehden tämä numero

Viimeisenä retkikohteena on Langin-

painottuu metsään ja sen asukkeihin.

kosken Keisarillinen metsästysmaja,

Retkeilkää Keskuspuistossa ja varjelkaa

jossa meitä on vastassa Venäjän Keisari.

sitä osaltanne. Se on osa ruskeasuolais-

Ennen kotiin paluuta vielä lähtökahvit

ten omaa kaupunginosamaisemaa!

Langinkosken kahvilassa.

Jyrki Erra

Matka toteutuu, jos 13.5 mennessä mukaan on ilmoittautunut väh. 40 henkeä.q

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

Kysele lisää:
Essi Lindroos 0505614923
essi.e.lindroos@gmail.com
Inga Packalen 0503527873
inga.packalen@luukku.com

Ruskeasuon kevät 2016

5

ä
r
ää t!
m
ä ny
v
i o
Ruskeasuo-seura tarjoaa lapsille
pä n j
i
ta ti
i
PERINTEISEN NUKKETEATTERIESITYKSEN
s
la ui
m
lauantaina 19.11. 2016

C

Ruskeasuon seurakuntakeskuksessa Tenholantie 6

TB-RUSKEASUO
24 h

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

TEBOIL
Kyllä käy

Kaikenkokoisia autoja vuokrattavissa
Otamme vastaan veikkaus- ja lottokuponkeja

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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Varapalsta

?

altistuvat hengittämilleen pienhiukkasille.
Ne aiheuttavat sydän- ja hengityselinsairauksia etenkin lapsille ja iäkkäille
ihmisille. Ruskeasuon tulevalla kaupun-

Hyvät ruskeasuolaiset,

kibulevardilla liikennemelu on mittausten

K

aupunkibulevardi on päivän termi.
Bulevardit kaupungissa eivät tosin

ole sinänsä mikään uusi asia. Muistan
jo melko varhaisesta lapsuudestani
Bulevardin keskellä Helsingin ydinkeskustaa, puhumattakaan Haussmannin
kaupunkisuunnitelman suurista Pariisin
bulevardeista, joita pitkin kävelimme
vaimoni kanssa nuorina opiskelijoina.
Näihin valtaviin komeisiin katuihin liittyi
mielikuva mannermaisesta tyylikkyydestä, vehmaista puista, hienoista liikkeistä
ja kansainvälisistä kahviloista.

mukaan yli 70 desibeliä; Mannerheimintien - Hakamäentien risteyksessä kulkee
74000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Tällä tavoin, muuttamalla raskaasti liikennöidyt kadut kaupunkibulevardeiksi, Helsinkiin on lopulta tarkoitus
saada mahtumaan 250000 uutta asukasta vuoteen 2050 mennessä.
Epäilevä Tuomas ei voi muuta
kuin toivottaa onnea hankkeelle ja mielessään pohtia miksi ruuhkaista katua
pitäisi ryhtyä yhtäkkiä kutsumaan bulevardiksi.
v

Nyt Ruskeasuollekin on tulossa
oma bulevardi. Helsinki aikoo muuttaa
Manerheimintien pohjoispään niin sanotuksi kaupunkibulevardiksi. Se on ensimmäinen osa laajaa suunnitelmaa, jonka

K

un televisio tai tietokone sanoo sopimuksen irti tai auton akku hiljenee,

joutuu hetken miettimään niiden loppu-

mukaisesti kaupunkiin johtavat moottori-

sijoitusta. Akku on selkeä ongelmajäte,

tiet muutetaan loppupäästään bulevardi-

kodin elektroniikka ja sähkölaitteet taas

maisiksi kaduiksi. Suunnitelmaan kuuluu

eivät sitä välttämättä ole, mutta ei niitä

asuntoalueiden rakentaminen näiden

voi sekajätteeseenkään umpimähkään

bulevardien varrelle. Liikenteen nopeudet

paiskata.

on rajoituksin alennettu, joukkoliikennettä

HSY:n jätteiden keräysautot kiertävät

suositaan ja oletetaan, että sähköautoilu

Helsingissä huhti-toukokuussa kerää-

on yleistynyt. Näin meluhaitat saadaan

mässä kotitalouksien rikkoutunutta tai

hallintaan ja hiukkaspitoisuudet eivät

tarpeettomaksi käynyttä elektroniikkaa

muodostu näiden bulevardien reunoilla

ja kodinkoneita. Tämän lehden ilmes-

asumista ajatellen liian korkeiksi.

tymisen aikaan jätekeräys on jo käynyt

Silti ilmasaasteet ovat kaupun-

Ruskeasuolla. Päivämäärä oli 6.4.,

kibulevardien ongelmista vakavin. Jos

pysähtymispaikka perinteinen Kiskon-

katupölyä ei torjuta jatkuvasti, ihmiset

tien-Raisiontien risteys ja kellonaika 18-
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19.30. Kannattaa seurata HSY:n sivuja
internetissä osoitteessa www.hsy.fi ja

R

uskeasuon asukkaat ovat valveutuneita. Seura sai asukasaloitteena

olla tarkkana ajankohdan suhteen. Seu-

pyynnön antaa tukeaan Pikku Huopalah-

raava kierros tehdään syksyllä. Tavaran

den pohjoisosan asemakaavaluonnosta

poiskuljetus on maksuton.

koskevassa asiassa. Kyseessä on

Teboilin huoltoasema puolestaan ottaa

ensimmäisen maailmansodan aikaisen

vastaan ongelmajätteeksi luokiteltavaa

linnoitusfragmentin varjelu alueella

tavaraa kuten auton akkuja, kemikaaleja,

tulevaisuudessa tapahtuvan uudisra-

maalijätettä ja rikkinäisiä loisteputkia.

kentamisen yhteydessä. Kyseiset lin-

Huoltoaseman pihalla on lukittu kontti,

noitusjäänteet ovat osittain hävinneet

johon avaimen saa kassalta.

tai esimerkiksi Keskuspuistossa jääneet

Mikäli keräykset ovat menneet

metsäkasvillisuuden peittoon. Yleiskaa-

ohi ja romusta pitäisi päästä eroon, niin

vatyön yhteydessä on nyt havahduttu

sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan

tämän historiakerroksen suojelemiseen -

vastaan YTV:n Sortti-asemilla sekä

sehän muodostaa tärkeän osan kaupun-

Kierrätyskeskuksen kolmessa toimipis-

ginosamme identiteetistä. On kuitenkin

teessä.

aiheellista muistuttaa kaavoittajaa, että
Mikä sitten on sähkö- ja elekt-

suojelutavoite on todellinen. Sellainen

roniikkajätettä? Kodin sähkö- ja elektro-

asia saattaa jäädä taka-alalle kun suuret

niikkaromua ovat esimerkiksi kännykkä,

taloudelliset edut ovat uudisrakentami-

leivänpaahdin, kahvinkeitin, mikroaal-

sen suhteen kyseessä.

touuni, pölynimuri, radio, videonauhuri,
televisio, tietokone ja porakone.
Entä voiko sähkö- ja elektroniikkajätettä
laittaa sekajätteeseen? Pieniä korjauskelvottomia laitteita voi laittaa seka-

v

H

elsingin seudun liikenteen eli HSL:n
matkakortin lataus on ollut ruskea-

jäteastiaan, elleivät ne sisällä akkuja.

suolaisille pieni ongelma. Lähin toimipiste

Esimerkiksi matkapuhelin, rikkaimuri

josta arvoa voi ostaa kortille, on R-kioski

ja sähköhammasharja sisältävät akun,

Pikku Huopalahden puolella. Arvoa kortil-

joka kuuluu ongelmajätteen keräykseen.

le lataavan on täytynyt aina siis käväistä

Kylmälaitteet - jääkaapit ja pakastimet -

Mannerheimintien toisella puolella asi-

sisältävät muun muassa freoneja. Myös

aansa hoitamassa. Monet ovatkin siksi

kuvaputkelliset laitteet - televisiot ja näyt-

kyselleet seuran johtokunnalta, eikö olisi

töpäätteet - sisältävät ongelmajätteiksi

mahdollista saada myyntipistettä Vanhan

luokiteltavia aineita esim. lyijyä. Niitä ei

Ruskeasuon puolelle, esim. SIWAn yh-

siis saa jättää kiinteistön jätetilaan, vaan

teyteen. Tätä seura nyt yrittää. SIWA on

ne on toimitettava sähkö- ja elektroniik-

lupautunut hankkeessa toimijaksi. Seura

karomun keräykseen.
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tekee asiasta aloitteen Helsingin seudun
liikenteelle.
v

R

uskeasuolla on alkanut kolme kovin
erilaista työmaata. Folkhälsanin

alkavan suurtyömaan alta - kyseessä on
olemassa olevan rakennuksen laajennus
- siirretään ensi vaiheessa koirapuisto ja
Tilkanvierron-Mannerheimintien risteys
pois. Tilkanvierron uusi linjaus on jo
rakenteilla. Risteysalueelta kaadettiin
siihen istutetut lehtikuuset ja tie linjataan
takaisin samaan paikkaan jossa se oli
alunperin Koroistentienä ennen Tilkanvierron rakentamista
Varsinainen Folkhälsanin laajennustyömaa alkaa tämän hanketta edeltävän
työmaan valmistumisen jälkeen.
Koirapuistolle on varattu uusi
alue Ratsastien varrelta, Mannerheimintien yhteiskoulun alapuolisesta kuusikosta. Työt käynnistyivät helmikuussa
puiden kaadolla ja alueen tasauksella.
Edellislehdessä kirjoitin selvitystyöstä jota tein muutaman asukaskyselyn
johdosta. Kyseessä oli maskuntieläisten
huoli merkkikepeistä, joita oli ilmaantunut Maskuntien päähän, metsään.
Maaliskuun kymmenes huomasin, että
alueella oli käynnistetty työmaa, josta oli
ennakkotietoa joulukuun lehdessä.
Oikealla kuva Maskuntieltä lähtevästä uudesta kävelytiestä 14.4. Näistä
kolmesta työmaasta on laajempi juttu
toisaalla tässä lehdessä. q
Jyrki Erra

Ruskeasuon kevät 2016
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Opimme tuntemaan Maisan
hyvin hänen sihteerikautensa kuluessa.
Tutuiksi tulivat Maisan ominaisimmat
luonteenpiirteet: perinteinen suomalainen suoraselkäisyys, vankkumaton
oikeustaju ja työteliäs ja ahkera ote
kaikissa toimissa.
Hän oli Ruskeasuo-Seuran pelastaja
yhdessä Tuula Vanosen kanssa 90-luvun
jälkipuoliskolla, kun seuran toiminta oli
kuihtumassa. Tuleva sihteeri ja puheenjohtaja puhalsivat tuolloin toimintaan
eloa. Tämä olikin tyypillistä Maisaa,
luovuttaa ei saanut koskaan. Oli otettava
asiasta kuin asiasta työvoitto.
Maisa toi seuramme toimintaan sykettä ja elämää. Hän saapui
kokouksiimme milloin joltain ulkomaan

Maisa on poissa
Seuramme primus motor, useimpien ruskeasuolaisten hyvin tuntema
Maj-Lis Maltela menehtyi pitkään
sairastettuaan maaliskuun lopussa.
Edellisvuoden viimeisessä kokouksessa hän oli vielä mukana, täynnä
hyvää tuulta, vaikka sairaus verotti
jo voimia.

M

matkaltaan, välillä mökiltä, toisella kertaa posliininmaalauspiiriä vetämästä tai
edustamasta seuraa monissa kokouksissa ja tilaisuuksissa. Tuliaisinaan hän
valoi johtokuntaan aina uutta energiaa.
Hänellä oli toteuttamiskelpoisia ideoita,
huumorilla höystettyjä – usein hyvin
suorasanaisiakin – havaintoja ja näkemyksiä. Maisa laati pöytäkirjat pikakirjoituksella, uurasti hankkimalla lehteemme
ilmoitukset ja kirjoittamalla juttuja itse.
Ruskeasuolla tapahtuu -lehden koko

aj-Lis Maltela - Maisa - oli Ruskea-

talous ja sitä kautta ilmestyminen ovat

suo-Seuran johtokunnan vanhin

levänneet Maisan hankkimien mainos-

jäsen, niin ikänsä kuin jäsenyytensä puo-

tulojen varassa. On Maisan sitkeyden

lesta. Seuran ponnekkaana sihteerinä

ansiota, että seura on voinut kustantaa

hän toimi 18 vuotta, näistä viimeisen kau-

oman lehtemme ilmestymisen kaksi

den myös seuran varapuheenjohtajana.

kertaa vuodessa.
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Seuran toiminnassa huomio
kiinnittyi nopeasti Maisan terävään ja
oivaltavaan ajatteluun sekä ajattelussa
ilmenevään luovuuteen. Ideoita riitti,
uusia tuoreita oivalluksia syntyi. Maisan
ajattelun hieno piirre oli ikään sitoutumaton ennakkoluulottomuus ja ajankohtaisten asioiden esille ottaminen, oli sitten
kyseessä seuran kokousasia tai lehteen
tuleva juttu. Ruskeasuon asukkaiden hyvinvointi, erityisesti iäkkäiden, oli hänen
sydämellään.
Maisa oli stadin kasvatteja Ruskeasuo-Seuran johtokunnan kokouksissa Helsingin historia havisi joskus
värikkäänä ja Maisan elävästi kertomana.
Ruskeasuo -kirjaankin Maisalla olisi ollut
paljon annettavaa, mutta ne tarinat jäivät
kirjoittamatta.
Yhdeksän vuotta sitten Maisa
oli toipumassa vaikeasta sairaudesta.
Hän osallistui tuolloinkin kokoukseen
valppaana ja pystyssä päin, elegantisti
niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Samoin
viimeiseksi jääneen sairaalakäyntinsä
aikana hän huolehti seuran asioista,
tulevasta lehdestä, viimeiseen saakka.
Kun viimeksi kokoustimme
saman pöydän ääressä, Maisa lahjoitti
Riittasiskolle kutomansa villasukat. Kiitos! Tack!
Heleän kevään keskellä kaipaamme
häntä. q
Jyrki Erra, Riittasisko Räike

Ruskeasuon kevät 2016
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Vierailulla päiväkoti
Ruskeasuossa
Kuvat: s. 12 Päiväkoti Ruskeasuo, s.13 Kuvio, s. 14-15 Mia Malm.
Teksti: Mia Malm

Päiväkoti Ruskeasuo on perustettu
vuonna 1951. Lähes 65 vuoden ajan
päiväkoti Ruskeasuo sijaitsi Raisiontien päädyssä. Rakennuksen iän ja
tarvittavien laajojen korjaustöiden
vuoksi kaupunki päätti rakennuttaa
uudet tilat ja niinpä marraskuussa
2015 alkoi uusi elämä Paraistentie
7-9:ssa.
12

P

äiväkodissa toimii 6 ryhmää : ,Mustikat, Metsämustikat, Mansikat,

Punatulkut; Peipot ja kielikylpyryhmä
(ruotsi) Svalorna. Kahdessa viimeksi
mainitussa on esikoululaiset, muissa ryhmissä nuoremmat ikäryhmät. Johtajana
toimii Sari Manninen, henkilökuntaa on
parikymmentä.
Astuin uuteen päiväkotiin vanhimpien
lasten eteisen kautta, eri ryhmillä on siis

Ruskeasuon kevät 2016

Vier. sivu: Kuvataiteilija Eija Keskinen kertoo
päiväkotilaisille tekemästään taideteoksesta.

Yllä: Sisätilat ovat avaria ja valoisia

omat sisäänkäynnit, eteiset ja vaattei-

tuoksuvia tiloja, joissa on paljon käytetty

den kuivatustilat. Sisätilat tulvivat valoa,

puuta rakennusmateriaalina lasiseinien

ikkunat ovat isoja, niitä on joka ilman-

vastapainoksi. Vaikutelma on lämmin

suuntaan ja lisäksi huoneissa on myös

ja ilmava.

ikkunaseiniä sisätiloihin.

Alakerrassa on johtajan toimisto, henki-

Päiväkodissa on todella rauhallinen tun-

lökunnan yhteistiloja ja työpöytäpaikkoja

nelma, päivälepoaika on päättymässä,

ja nuorimpien lasten ryhmätilat pesu-

osa lapsista vielä heräilee kun lasten-

huoneineen. Juhlava portaikko johtaa

tarhanopettaja Ritva-Liisa Heino esitte-

yläkertaan, jossa olikin jo enemmän

lee ystävällisesti minulle vielä uudelta

kuhinaa. Siellä eskarit ja viskarit olivat

Ruskeasuon kevät 2016
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jo touhuamassa, pelailemassa ja isos-

Lisäksi uudet tilat mahdollistavat eri

sa salissa, johon sai vielä viereisestä

toimintoja järkevästi, on huone taiteelle

huoneesta lisätilaa, oli valmistumassa

ja toinen musiikille, mahdollistaen vielä

lasten esityksiä, roolijako oli vielä vähän

paremmin pienryhmätoiminnan.

kesken.

Kielikylpyryhmässä oli leikit alkamassa

Salitila on ilahduttavan iso, siellä voi

ja pelihyllyn edessä pohdittiin mikä olisi

pelailla vaikka sisäfutista ja kun väliseinä

paras valinta. Seinätaululla oli hurjan

avataan, löytyykin tutut köydet ja renkaat

hieno näyttely, ”Monsterutställning”, hur-

monenlaiseen liikuntaan. Erikoisena yksi-

jannäköiset, värikkäät otukset kertoivat

tyiskohtana on salin katonrajassa olevat

innostuneesta taidetuokiosta.

hauskat kuvat, värikynätekniikalla tehdyt,

Peippojen ryhmässä oli myös esillä hie-

taitelijana Eija Keskinen, jonka työ näkyy

not aikaansaannokset: vohvelikankaasta

myös leikkipihalla.

tehdyt penaalit, ah, niin tutulla tavalla,

Liikunta ja ulkoilu ovatkin päiväkodin

toinen toistaan hienommin kuvioituina!

toiminnan painotuksia yhdessä ympä-

Ritva-Liisa saikin olla jo heti antamassa

ristökasvatuksen kanssa. Lapsilla on

lankoja, neuloja ja ohjeita innokkaille

mahdollisuus oppia kunnioittamaan ja

vohvelitöiden jatkajille. Innokkaimmat

havainnoimaan luontoa sekä nauttimaan

tekivät jo penaalin jälkeen lisätöitä, kir-

siitä.

janmerkkejä ja pussukoita.
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Siirryin takaisin alakertaan,
jossa vielä kurkistelin toiminnan kannalta oleellisiin hermokeskuksiin, huoltohuoneeseen
pesukoneineen ja keittiöön,
josta valmistuu ateriat ja välipalat yli sadalle lapselle viikoittain.
Portaiden lisäksi talossa on
myös hissi toiseen kerrokseen
ja turvallisuuden vuoksi kolmet
portaikot ulos yläkerrasta.
Katson lähtiessäni uutta pihaa,
josta lapset kuulemma erityisesti pitävät toiminnallisuuden
vuoksi, siellä on paljon erilaisia
keinuja, kiipeilytelineitä yms.
Toisaalta piha on niitä harvoja asioita
joita henkilökunta jäi Raisiontieltä kaipaamaan. Entisen ”Peiponkin” mielestä
vanha piha oli viihtyisämpi mutta en
tosin mennyt testaamaan uuden pihan

Toiminta-ajatus:

toimivuutta.
Oli kiinnostavaa päästä näkemään uuden

Vaikka meillä vaihtuis väki uus

päiväkodin tilat ja todistaa omakoh-

silti mottonamme pysyy turvallisuus.

taisesti kuinka paljon mahdollisuuksia

Läheisyys, lämpö, rakkaus

hyvin suunnitellut tilat antavat alueemme

se on kelpo pakkaus.

lapsille hyvään kasvuun ja kehitykseen,

On käsissämme meillä tulevaisuus

osaavan henkilökunnan ohjauksella.

ja työkalunamme suvaitsevaisuus.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta on

Rehtiys ja reiluus peliin

vastannut arkkitehti Minna Lukander

sehän se maailman perii!

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli

Lapset, vanhemmat ja me oomme hyvä tiimi,

Oy:stä.

vaikka kiristäisi joskus liivi ja hukassa ois riimi.

Tässä vielä päiväkoti Ruskeasuon runo-

Toivomme, että käsistämme lähtisi ainesta,

mittainen toiminta-ajatus. Toivotamme.

joka selviytyisi elämänsä

kaikkea hyvää päiväkodille uusissa

paineista!

tiloissa! q

Ruskeasuon kevät 2016
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Pihkassa!
Finna.fi Ruskeasuo-kuvatiedostoista
löytyi yllättäen kuvasarja jollaiseen en
ole Ruskeasuon historiaa tutkiessani
aiemmin törmännyt. Kyseessä oli
pihkan keruu Ruskeasuon metsistä.
Unohduksiin painunut erikoinen talkoo- ja ansiotyö kukoisti 1940-luvulla.
16

Y

hteydenotto Suomen Metsämuseo
Lustoon selvensi asiaa, amanuenssi

Leila Issakainen vastasi:
- ”Pihkan keruukuvat liittyvät jatkosodan
aikaiseen Nuorten Talkoot ry:n toimintaan. Nuorten Talkoot oli organisaatio,
joka järjesti monenlaisia keräyksiä ja tal-

Ruskeasuon kevät 2016

Pihkankeruuta Helsingin Ruskeasuolla v.
1941 - 1943. Metsänhoitaja Emil Vesterinen opastaa kahta koulupoikaa pihkan
keräämisessä. Ylimetsänhoitaja Emil
Vesterinen (1886-1968) toimi
Suomen Metsänhoitoyhdistyksen Metsätaloudellisen Valistustoimiston toiminnanjohtajana vuosina 1927-1959.
Vesterinen kirjoitti useisiin lehtiin sotaaikana pihkan keruusta ja oli julkaissut
ohjekirjasen pihkan juoksutuksesta.

täviä ja antoi värin. Pihkan voimakasta

Kuva: Ovaskainen, Lusto - Suomen Metsämuseo, Suomen Metsäyhdistyksen kokoelma / Metsätaloudellinen Valistustoimisto.
Taustakuva: Jyrki Erra

tavaisten tiivistä yhdessäoloa nimitettiin

tuoksua käytettiin myös ketunrautojen
voiteluun ihmishajun peittämiseksi ja
käyttipä itse metsän kuningas Otso Mesikämmenkin pihkatappia talviuniensa ajan
vatsansa kurinaa hillitsemään.
Pihka korvasi entisaikoina paperiliiman;
ehkäpä juuri tämän yhteen liittävän ja
-pitävän ominaisuutensa vuoksi rakasaikoinaan pihkassa olemiseksi - kuvaavaa sinänsä.
Pihkan tuotantoa ei kuitenkaan saatu
laajassa mitassa kannattavaksi eikä
pihkan kerääminen Suomessa ole ollut

koita sota-aikana ja vielä sen jälkeenkin.”
Pula-aikana ensimmäisen maailmansodan sekä jatkosodan jälkeen pihkaa
kerättiin Suomessa teollisuudelle ja myös
kotitarvekäyttöön. Maassamme oli pieniä

koskaan kovin yleistä.
Kuusen pihkaa muodostuu puun vaurioituneeseen kohtaan tai pihkan keruuta
varten tehtyyn viiltoon. Perinteinen ke-

yksityisiä yrityksiä, jotka käyttivät keruupihkaa. Sitä käytettiin Suomessa moneen

Kuka muistaa,
kuka osallistui?

tarkoitukseen; näissä heijastuu tuolloinen
agraariyhteiskunta ja sen maanläheiset
tarpeet. Lääkinnällinen käyttö oli hyvin
yleistä haavojen, pukamien ja paiseiden
hoidossa. Lehmien utareet ja hevosten
kaviot hoidettiin pihkalla. Pihkaa käytettiin yleisesti myös saippuan valmistukseen. Kuusen tuottama aine on toiminut
koneiden remmien luistonestona, sekä
voiteluaineena yhdessä tervan ja eläinrasvojen kanssa. Sama seos kelpasi

Lusto-museon amanuenssi Leila Issakainen ei osannut
sanoa kuvissa esiintyvien poikien henkilöllisyydestä
mitään varmaa - ainoastaan sen että kuvat on otettu
Ruskeasuolla. Poikien on pitänyt syntyä 1920 -luvun
lopussa / 1930-luvun alussa. Lapsuutensa ja nuoruutensa Ruskeasuolla 1940-luvun alussa eläneet sankarit
alkavat olla tänään ikämiessarjaa. Silti kysyn: Kuka

suksivoiteeksi ja rekien voiteluun. Pihkan

muistaa, kuka osallistui, keitä pojat ovat?

ja hylkeenrasvan sekoituksesta saatiin

Pertti Pekkinen, Aarno Rajamäki ja muut muistelusten

myös saapasrasvaa. Kalaverkkojen ja

konkarit, mielelläni kuulen juttujanne jos niitä tästä

pyydysten pihkaaminen teki niistä kes-

asiasta on. JE.
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räys edellyttää laajoja metsäalueita ja
keräämiseen tarvitaan metsänomistajan
lupa.
Kolarilainen pihkan kerääjä Risto Juopperi kertoo Metsälehti -julkaisussa keräävänsä pihkaa kirveellä rungosta lohkoen.
Hyvässä metsässä voi kertyä pihkaa pari
kiloa metsätuntia kohden. Pihkakilosta
maksetaan 15–20 euroa kilolta. Paras
keruuaika on kevät. Hän kertoo myyvänä
pihkaa Repolar Oy:lle, joka valmistaa
pihkasta lääkesalvaa.
Kuusenpihka onkin todella vanha keino
ihotautien lääkintään: ensimmäinen
suomalainen maininta pihkasta lääkkeenä on vuodelta 1578. Silloin sitä
suositeltiin säärihaavojen hoitoon, mutta
perinteisesti pihkaa on käytetty myös
palovammoihin, paiseisiin ja ihottumiin.
Pohjois-Suomessa pihkahoitoa käytetään ilmeisesti yhä. Pihka ja siitä tehdyt
voiteet tappavat mikrobeja tehokkaasti.
Eipä tämä mikään ihme ole, sillä onhan
pihka kuusen oma suojakonsti, kun sen
pintaan tulee haava. Lääkelaitos on antanut kuusenpihkavoiteelle myyntiluvan. q
Jyrki Erra
Lähde:
Janne Jokiaho: Kuusen pihkan keruun
menetelmät ja kannattavuus Ruhajoki Oy:lle,
Opinnäytetyö 2010, Seinäjoen ammattikor
keakoulu
Kirjallisuutta: Puut perille ja käyttöön:
Suomen metsienkäytön historiaa,
Esko Pakknen, Matti Leikola 2011.

18

Ruskeasuon kevät 2016

HELSINGIN KAUPUNKI
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto

PIKKU-HUOPALAHDEN POHJOISOSAN ASEMAKAAVALUONNOS
Ruskeasuo-Seura ry esittää mielipiteenään valmisteilla olevasta Pikku
Huopalahden asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

Alueelle suunniteltava uudisrakentaminen on toteutettava siten, että I-maailmansodan aikaisen maalinnoituksen
tukikohdan 1914:19 Ruskeasuo jäänteet
säilyvät sekä ampumavallien että tykki-

Pikku Huopalahden valmisteilla olevas-

tien osalta.

sa asemakaavassa Mannerheimintien

Kyseisten historiallisten fragmenttien

loppupään osalta on huomioitava paikan

säilyttämisellä on huomattava merkitys

historiallinen luonne.

uuden alueen identiteetille sekä ymmär-

Läntinen viertotie ja sen seuraaja Man-

rykselle paikan historiallisista kerrostu-

nerheimintie pohjoisosaltaan niveltyvät

mista. Tämä edellyttää varustusten rai-

Helsingin historiaan kiinteällä ja mer-

vaamista ja asianmukaisen opastuksen

kittävällä tavalla. Viime vuosisadan

järjestämistä paikalle.

alkupuoliskolla tsaari Nikolai toisen hal-

Perusteet säilyttämisajatukselle on kir-

lintokaudella suoritetuista Helsingin lin-

jattu Museoviraston inventointiraporttiin

noitustöistä on maastossa asemaakaa-

Helsingin vanhoista maalinnoituksista:

valuonnoksen alueella yhä fragmentteja

Ruskeasuo, Helsinki, Tukikohta 1914:19

jotka on ehdottomasti säilytettävä osana

(Ruskeasuo). q

Ruskeasuon aikakerrostumaa.

Huippuluokan huoltopalvelu

Televisiot l digiboksit l audiolaitteet l kannettavat PC:t

Televideo-Finland Oy

Koroistentie 3, puh. 2413271, www.televideo.fi
(Ruskeasuo, Tilkkaa vastapäätä)
Pelikoneiden ja matkapuhelimien huoltoa.
Television puhdistus 40 eur, sis. alv 24%. DVD:n puhdistus 20 eur, sis. alv 24%.
Avoinna: ark. 10-17, la. 10-14
www.televideo.fi

Ruskeasuon kevät 2016
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Krepost Sveaborg
Ruskeasuo on osa tsaari Nikolai II:n rakennuttamaa
Helsingin linnoitusta
Rakentamisen tausta

mäistä maailmansotaa pakotti Venäjän

Venäjä menetti laivastonsa Japania

kehittämään muita keinoja perinteisen

vastaan käydyn Venäjän–Japanin sodan
aikana Tsushiman meritaistelussa 1905.
Kireä poliittinen tilanne ennen ensim-

20

laivaston lisäksi pääkaupunkinsa Pietarin suojaamiseksi. Kun ensimmäinen
maailmansota alkoi, Venäjän Itämeren

Ruskeasuon kevät 2016

Krepost Sveaborgin kartassa näkyvät vuonna 1914 rakennettu linnoituksen sisempi
kehä (vihreä viiva) ja 1915-18 rakenettu
ulompi linnoitus (punainen viiva). Varsin
viitteellisessä kartassa Helsinginniemen
vasemmala puolella erottuu kapea Pikku
Huopalahti. Sen perukoilta alkava ja
oikealle jatkuva viiva esittää Ruskeasuolta
alkavaa sisempää linnoitusketjua (sinisen
ympyrän kohdalla Ruskeasuon linnoitusrakenteita). Vihreän viivan katkaiseva
ruskea viiva on Läntinen Viertotie, nykyisen
Mannerheimintien edeltäjä.

laajempaa linnoitusta alettiin rakentaa.

laivaston päävoimat oli koottu Helsingin

1914 Helsingin Ruskeasuolle, Ilmalaan,

edustalle, Kruunuvuorenselälle, Viaporin

Käpylään, Koskelaan, Herttoniemeen ja

merillinnoituksen suojaan. Tällöin Helsin-

Roihuvuoreen.

gin ympärille rakennettiin maalinnoitus

Varustukset olivat kenttälinnoitteita,

suojaamaan laivoja.

joiden rakennusmateriaaleina käytettiin

Venäläiset nimittäin pelkäsivät, että

ladottuja kiviä, hiekkaa, maata ja puuta.

vihollinen – siis saksalaiset – nousisi

Vuoden 1914 lopun strategisten suunni-

maihin jossain Pohjanlahden rannikolla

telmien muutoksen seurauksena nykyi-

ja hyökkäisi Etelä-Suomen poikki kohti

sen pääkaupunkiseudun alue päätettiin

Pietaria. Siksi oli tärkeää, että Helsinki

linnoittaa vahvemmin rakentamalla uusi

pysyisi puolustajien hallussa. Helsingistä

puolustuslinja Laajalahdesta Leppävaa-

käsin olisi mahdollista hyökätä saksalais-

ran, Mäkkylän, Kannelmäen, Pakilan,

ten sivustaan.

Tuomarinkylän, Oulunkylän kautta

Kaupungin turvallisuuden takeeksi

Vantaajoen itäpuolelle Pukinmäen ja

päätettiin rakentaa laaja merilinnoitus

Viikin kautta Vartiokylään. Linnoitukset

Suomenlahden saarille ja suurimpiin

rakennettiin kestävämmiksi kuin vuoden

rannikkokaupunkeihin. Autonomisen

1914 kenttälinnoitteet. Keväällä 1915

Suomen alueelle sijoitettiin Helsingin ja

linnoitusta päätettiin jatkaa nykyisten

Viaporin maa- ja merilinnoitukset sekä

Tapiolan, Haukilahden ja Westendin alu-

joukko muita pienempiä linnoituskoko-

eille. Itäinen rintamaosa sai vahvistusta

naisuuksia.

1916, kun vuonna 1915 rakennettujen

Työmaa oli Pietarin Insinöörihallinnon
alainen, mutta sen töitä johtivat käytännössä Viaporin insinööriesikunnan
sotilasinsinöörit. Linnoitustöiden pääinsinöörikonttori sijaitsi Helsingissä, minkä
lisäksi Leppävaarassa ja Pakilassa oli
myös omat insinöörikonttorinsa.
Viaporin maarintaman ensimmäisen puolustusvyöhykkeen linnoitteita ryhdyttiin
rakentamaan sodan sytyttyä elokuussa

linnoitteiden yhteyteen rakennettiin uusia

Rakentaminen

linnoitteita.

Krepost Sveaborgin perustana oli Ruot-

Pääkaupunkiseudun linnoitustyömailla

sin vaiheittain rakentama Suomenlinnan

on arvioitu olleen noin 10 000 henki-

merilinnoitus, jonka ympäristöön uutta

löä töissä. Pääosan työvoimasta ovat

Ruskeasuon kevät 2016
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Osa linnoitusrakennelmista on säilynyt verrattain hyvin, kuten
Hakamäentien pohjoispuolella Kivihaan sisäänajotien tuntumassa oleva ase- ja ammusvaraston sisäänkäynti. (Kuva alla).
Jotkut, etenkin maastoon kaivetut juoksuhaudat ja vallit ovat
enää fragmentaarisia jäänteitä, niiden löytäminen ja huomaaminen vaatii taitoa lukea maastoa ja maastonmuotoja.
Viereisellä sivulla olevan kuvan vallitus sijaitsee Pikku Huopalahden puolella Oikeuslääketieteen laitoksen pohjoispuolella.
Kyseisten vallitusten kunnostaminen ja säilyttäminen saattavat
olla haasteellisia kun alueelle kohdistuu uudisrakentamispaineita.

muodostaneet suomalaiset miehet ja
naiset, joille on maksettu työstä palkkaa.
Sotatarviketeollisuuden käynnistyttyä
Suomessa täydessä mitassaan, jouduttiin linnoitustöihin ottamaan väkeä
pakko-otoilla palkkatöihin.
Linnoitusten rakentamistahti hidastui
maaliskuun vallankumouksen jälkeen
1917 mutta kokonaan linnoitustyöt loppuivat vasta keväällä 1918.

Linnoitus ensimmäisessä maailmansodassa
Krepost Sveaborgin linnoitteita ei koskaan käytetty niiden alkuperäiseen tarkoitukseen, eli Venäjän Itämeren laivaston puolustamiseen saksalaisia vastaan.
Sisällissodan aikana saksalaiset joukot
lähestyivät Helsinkiä mm. rantarataa
ja Turuntietä pitkin. Venäläiset joukot
olivat tuolloin jo suurimmaksi osaksi
poistuneet Suomesta ja punakaartilaiset
olivat miehittäneet läntisen rintamaosan
varustuksia, joiden piikkilankaesteiden
eteen saksalaiset ryhmittyivät 11.4.1918.
Ruskeasuon, Leppävaaran sekä Mäkkylän linnoitteilla käytiin taisteluita.

22
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Linnoitusten myöhemmät vaiheet

tuhoutunut kokonaan 43 prosenttia ja

Sodan jälkeen pääkaupunkiseudun maa-

osittain 17 prosenttia. Säilyneitä kohteita

linnoitteet menettivät merkityksensä ja

on jäljellä 40 prosenttia.

ne hylättiin. Linnoitteista purettiin kaikki

Mielenkiinto pääkaupunkiseudun en-

hyödynnettävissä olevat materiaalit kuten

simmäisen maailmansodan aikaisiin

puurakenteet, puhelinkaapelit sekä katet-

linnoitteisiin heräsi 1960-luvulla. Museo-

tujen linnoituslaitteiden teräspalkkivah-

virasto määritteli ne 1970-luvun alussa

vistukset. Purkutöiden ajankohta ei ole

muinaismuistolain tarkoittamiksi kiinteiksi

selvillä tarkasti, mutta se on todennäköi-

muinaisjäännöksiksi niiden historiallisen

sesti tapahtunut pian linnoitteiden jäätyä

merkityksen takia. Kiinteän muinaisjään-

tarpeettomiksi. Vuosikymmenten heikon

nöksen kaivaminen, peittäminen, muut-

arvostuksen ja unohduksiin joutumisen

taminen, vahingoittaminen, poistaminen

seurauksena linnoitukset ovat päässeet

ja muu siihen kajoaminen on kielletty

pahasti rappeutumaan. Merkittävä osa

ilman lupaa.q

linnoitteista on jäänyt teiden ja raken-

Jyrki Erra

nusten alle. Linnoitteiden rappeutumista

Lähteet:

on edesauttanut myös eroosio, puura-

Kuvat: Jyrki Erra, kartta: Wikipedia

kenteiden maatuminen ja kasvillisuuden

Teksti: Ensimmäisen maailmansodan linnoi-

leviäminen. Pääkaupunkiseudulle raken-

tusvyöhyke, Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-

nettiin 569 linnoituslaitetta, joista vuonna

rasto 2014, John Lagerstedt ja Vesa Laulu-

2006 laaditun selvityksen perusteella oli

maa, Museovirasto sekä Wikipedia
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Ruskeasuo-Seuran julkaisema postikorttisarja
on myynnissä

Ruskeasuo-Seuran julkaisema 16
erilaisen postikortin sarja on myynnissä 5 euron hintaan. Sarja käsittää Ruskeasuo-näkymiä usealta eri
vuosikymmeneltä. Jokaisen kortin
taakse on painettu kuvausajankohta,
tiedot kortin esittämästä näkymästä
ja kuvaajasta.
Varhaisimmat näkymät korteissa ovat
1900 -luvun alkuvuosilta puutalojen
Ruskeasuolta.
24
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uskeasuo-Seuran omassa kuvaarkistossa on pitkälle toistatuhatta

kuvaa. Kaupunginosan asukkaat, entiset ja nykyiset, ovat lahjoittaneet niitä
arkistoomme, osa jopa tieten tahtoen
kuvannut mieluisia ja rakkaita näkymiä seuran arkistoa varten.
Valokuva ilmiönä on varsin mainio asia. Ottamisen hetkellä kuva
on tuore näkymä aikaan ja paikkaan,
eikä sillä ottamisen hetkellä useinkaan
ole vielä samaa arvoa, joka sille vuosi-

Ruskeasuon kevät 2016

en kuluessa muodostuu. Kuvasta tulee
lahjomaton dokumentti, jossa ihmiset,
heidän vaatteensa, ympäristö rakennuksineen ja vaikkapa autoineen, muodostaa hyvin selkeän ja tunnistettavan kuvan
kokonaisesta aikakaudesta. Katsokaapa
vain lehden kansikuvaa. Pihkaa keräävä poika paksussa tweed-takissaan ja
lippalakissaan tuskin voisi olla muulta
vuosikymmeneltä kuin 40-luvulta. Seuraavalla vuosikymmenellä hänessä olisi
jotain hieman erilaista, joka sitoisi hänet
50-luvulle.
Tämä ajan vääjäämätön kulku näkyy myös Ruskeasuo -postikorteissa:
kuinka kaupunginosamme on kokenut
muutoksia ja kuinka sen asukkaat ovat
muuttuneet.
Mikäli tämä nyt painettu korttisarja
saavuttaa suosiota, Ruskeasuo Seura
mielellään painattaa uuden korttisarjan.
Arkistojen aarteet odottavat julkaisuaan.
q		
Kuvat Ruskeasuo-Seura ry, teksti: Jyrki Erra

Tervetuloa tutustumaan
Nousevan Auringon monipuoliseen
tarjontaan. Olemme kurssi- ja
koulutuspaikka henkisyydestä
kiinnostuneille.
Avoin Healing-ilta joka tiistai klo 19
• Energiahoitoja, minilukemuksia,
auravalokuvausta, vitaliteetti-analyyseja, ohjattu
puhdistusmeditaatio, yhteinen planetaarinen
valotyö, teetarjoilu. Vapaa pääsy!
Kursseja mm.
• Meditaatio II alkaen pe 6.5. 4 x 2,5 h
• Healing II alkaen to 12.5. 2 x 3 h
• Kesäintensiivi - Meditaatio I ja Healing I 3.-5.6.
Selvänäköiset auralukemukset ajanvarauksella.
Kevättarjous! Kaikki lukemukset kaksi henkilöä
yhden hinnalla!
Avoin Aurinkopäivä la 14.5. klo 10-17
Ravintolapäivä la 21.5. klo 13-16
Maukasta kasvisruokaa tarjolla!
Henkinen Korkeakoulu
Uusi ohjelma alkaa 4.5. ja sitä seuraava 7.9.
Haku- ja haastatteluaika: huhti- ja elokuu
Yhteystiedot:
Korppaanmäentie 6, (sis. käynti Velkuanp. 3)
Puh. 09 - 4584 764
nouseva@aurinko.fi
www.aurinko.fi
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Kukkakauppa
FinnFlorist

Kuvat ja teksti:
Inga Packalen

I

Koroistentiellä on vuosien varrella ollut montakin kukkakauppaa.
Nykyisin löytyy vain
yksi, joka avattiin 2008.
Kukkakaupan omistaja
floristi Markku Helminen on kukkakauppias
jo kolmannessa polvessa. Samoin floristi
Marianne Helin on ollut
kukkakauppa-alalla jo
pitkään. Floristin tutkinto on ammattitutkinto,
jonka perustana voi olla
puutarhurikoulutus tai
pitkä työkokemus alalla.

hmisten kukkamaku ja tyylit ovat muut-

Kysyn, mikä on FinnFloristin suosituin

tuneet vuosikymmenien varrella. Suu-

ja myydyin tuote. Vastaus on, että kimput

rin sensaatio joulukukkien näyttelyssä

ovat nykyään erittäin suosittuja, niitä

vuonna 1879 oli kukkiva hyasintti. Vielä

käytetään hyvin erilaisiin tarkoituksiin.

1970-luvulla käytettiin jouluisissa asetel-

Esimerkkeinä vaikkapa syntymäpäivä-

missa paljon hyasintteja, istutustulppaa-

äiti-lapsi- ja morsiuskimput. Seppelekin

neja ja kieloja, rusetteja ja nauhoja piti

korvataan usein kimpulla. Pöydällä on

olla jokaisessa korissa ja olkipesässä.

parhaillaan valmistumassa havuseppe-

Markku Helminen kertoo, että nykyään

le, jonka tilaajana on Helsingin kaupunki.

asetelmat ja koristeet ovat pelkistyneet,

Seppeleet lasketaan veteraanien, rinta-

voidaan käyttää leikkokukkia ja vaikkapa

mamiesnaisten ja lottien muistotilaisuu-

mehikasveja.

dessa. Seppeleitä oli viikon aikana tehty
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useampikin, nuorimmatkin veteraanit
ovat jo lähes 100-vuotiaita.
Kysyn arkkukoristeista, millainen on
jäänyt erityisesti mieleen. Marianne Helin kertoo arkkuvihkosta, joka muistutti
mereen laskevaa aurinkoa.
Keskustelumme aikana ovesta tulee
vakioasiakas ostamaan kukkakimppua
vaimolleen. Vaimon lempikukka on lilja.
Vaimo kuulemma saa kukkia usein ihan
muuten” vaan.
Markku Helmisellä on toinen kukkakauppa ”Lumikello” Porthaninkatu 4.
Hän työskentelee useimmiten siellä,
Koroistentiellä asiakkaita palvelee Marianne Helin. Havuseppeleen valmistuttua
Marianne Helin rupeaa valmistelemaan
seuraavan viikon viikkokukka -toimituksia vakioasiakkaille. Hän kertoo, että
asiakkaille toimitetaan maanantaisin
valmiina kukka-asetelma, jonka pitäisi

Kukkakauppias Helminen tekee havuseppelettä.

säilyä kauniina koko viikon erilaisissa
julkisissa tiloissa. Likaiset kukka-astiat
palautetaan takaisin liikkeeseen, jossa
ne pestään ja täytetään taas seuraavalla
viikolla uusilla kukilla.
Kukkakaupat ovat usein kiinni kesällä.
Kysyn, miten Koroistentie. Helminen
vastaa, että liike on kiinni koulujen
päättymisestä syyskuun alkuun. Silloin
asiakkaita palvelee ”Lumikello”, joka on
avoinna myös kesällä. Onko Ruskeasuo kesällä ihan ilman kukkakauppaa?
Helminen vastaa, että soittamalla numeroon 0104239888 voi tilata kukat,
jotka toimitetaan Ruskeasuolle kuluitta
kesän ajan. q

Kukkakauppias Marianne Helin ja ruusun
sidonta.
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P

uheensorina muuttui hiiskumattomaksi kuunteluhiljaisuudeksi, kun

sellisti Sakari Kuusi esitteli soittajat:
pianisti Alf Nybo, viulisti Erkki Koponen,

Oltiin kuulolla

klarinetisti Mikko Kokkonen, alttoviulisti
Ulrike Drosdek sekä viulisti Petri Saavalainen.

Ihana konsertti
kynttilänpäivänä
Rastin saliin tulvi kahvin ja tuoreen
pullan tuoksu. Ovi kävi tiuhaan. Musiikin ystävät olivat lähteneet liikkeelle. Kaikki tuolit ja jakkarat tarvittiin,
jotta jokainen pääsi istumaan. Suomen Kamarimusiikkiseuran soittajat
virittäytyivät.
28

Sergei Rachmaninovin (1873-1943)
Pianotrio No. 1, g-molli eli ”trio elegiaque”
houkutteli musiikin maisemiin. Seuraavana soi Bernhard Henrik Crusellin
(1775-1838) Kalirinettikvartetto No 3,
D-duuri: Allegro non tanto, Un poco largo,
Menuetto: Allegro sekä Allegro.
Tauon jälkeen oli vuorossa Joseph
Haydn (1732-1809) ja Jousikvartetto Op.
20 No. 5, f-molli: Allegro moderato, Menuetto, Adagio, Finale Fuga a 2 Soggetti.
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Mukavat, joustavat ja luotettavat

TILAUSAJOT

Lähde matkalle Toreniuksen
16-56 hengen luksusbusseilla!

Yleisöä odottavissa tunnelmissa ennen
konsertin alkua.
Vas.: Konsertin soittajat: Mikko Kokkonen,
Erkki Koponen, Petri Saavalainen, Ulrike
Drosdek, Sakari Kuusi ja Alf Nybo.

Loppuhuipentumana kuultiin Sergei

TORENIUKSEN LIIKENNE OY
Nousiaistentie 4A6, 00280 H:KI
puh. (09) 2416415
fax. (09) 4773306
www.toreniuksenliikenne.fi

Prokofjevin (1891-1953) heprealaista ilo-

ISÄNNÖINTIPALVELUT

tulitusta: Ouverture on Hebrew Themes.

Saudit Oy

Aplodit raikuivat!
Suomen Kamarimusiikkiseura on perustettu vuonna 1945 ja se toimii pääkaupunkiseudulla. Seura järjestää vuosittain
pari ns. soittoviikonloppua, joissa jäsenet

Sinikka Ahola
isännöitsijä ITS, AIT

soittavat aamusta iltaan vaihtelevisissa
kokoonpanoissa tutustuen monipuolisesti
kamarimusiikkiteoksiin. Välillä seuran
piiristä muodostuu yhtyeitä, kuten Rastin
kynttilänpäivän kahvikonsertin soittajat.
Oli mukava olla isolla joukolla kuulolla ja siirtyä tuokioksi musiikin siivillä
monisävyisiin tunnelmiin ja maisemiin. q

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

Teksti: Riittasisko Räike
Kuvat: Aira Rusanen.
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