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Hyvät kauppiaat ja asukkaat
Kuva: Mari Hohtari

Esitän lämpimät onnittelut Helsingin kaupungin puolesta 50vuotiaan Munkkivuoren ostoskeskuksen kauppiaille ja asiakkaille.
Munkkivuoren ostoskeskus on ollut monella tavalla poikkeuksellinen. Se loi Helsinkiin uuden kaupallisen rakennustyypin,
ja vieläpä hyvin kunnianhimoisesti, sillä ostoskeskusta varten
pidettiin vuonna 1957 suunnittelukilpailu. Sen tuloksena syntyi
arkkitehtuuriltaan ja rakennustekniikaltaan ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka lasiseinäisten ja paviljonkimaisten rakennusten
sisätiloja voitiin muuntaa helposti. Tänä päivänä Munkkivuoren
ostoskeskuksen tekee poikkeukselliseksi esimerkiksi sen monipuolisuus ja vireys.
Jotta vireys säilyisi tulevinakin vuosina, on ostoskeskusta toivottu laajennettavan. Valmistelutyö on pitkällä. Helsingin kaupunki on osallistunut kehitystyöhön esimerkiksi kustantamalla laajentumista käsitelleen kaavaselvityksen. Alueen saavutettavuutta
ja turvallisuutta olemme pyrkineet parantamaan alikulkutunnelin
avulla.

Aivan alusta saakka Munkkivuoren ostoskeskusta on pidetty alueensa sydämenä. Se sykkii yhä
lämpimästi tarjoten elintärkeää ravintoa ja hyvinvointia ympärilleen. Uskon tämän elinvoiman säilyvän tulevinakin vuosina ja vuosikymmeninä. Toivotan Munkkivuoren ostoskeskukselle kauppiaineen
ja asiakkaineen mitä parhainta juhlavuotta!
Jussi Pajunen
kaupunginjohtaja

Oma ostari

..................................................
Kuva: Timo Raunio

Munkkivuoren ostoskeskuksen elinvoima perustuu asiakkaisiin, joiden mielestä on helppoa, nopeaa ja ekologista käyttää
lähipalveluita. Tarvitaan myös yrityksiä, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, ja jotka ovat valmiita räätälöimään tavara- ja
palvelutarjontansa asiakaskunnan toiveiden mukaisiksi. Munkkivuoren ostoskeskus on onnistunut tässä kahden kaupassa vuosikymmenestä toiseen – niin hyvin, että moni kauempanakin asuva poikkeaa tutulla ostarilla ostoksilla.
Tämän juhlajulkaisun haastatteluteksteissä ostoskeskusta
kuvaillaan sanoilla monipuolinen, tuttu, turvallinen, sopivan kokoinen ja muistoja herättävä. Kun tähän liittää jatkuvan kehittämisen ajatuksen, ovat eväät myös Munkkivuoren ostoskeskuksen
tulevaisuuteen koossa.
Kiitokset kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.
Nähdään ostarin 50-vuotistapahtumissa!
Juhani Näreharju
puheenjohtaja
Munkin yrittäjäyhdistys ry
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Munkkivuoren ostoskeskuksen
50-vuotisjuhlavuosi
Munkkivuoren ostoskeskus juhlistaa 50-vuotista taivaltaan
vuonna 2009 neljällä tapahtumapäivällä:

24.2. Soppaa ja sirkusta
Laskiaistiistaina ostoskeskuksen valtaa iloinen sirkustunnelma. Jaani-klovni hauskuttaa ilmapalloilla sekä jakaa
halauslippuja rohkeimmille. Posetiivari Rodolfo soittaa
posetiivimusiikkia ja Cirkon – Uuden sirkuksen keskuksen työpaja tarjoaa lapsille mahdollisuuden opetella jonglöörauksen alkeita eri sirkusvälineillä. K-kauppias tarjoaa
sirkushuvien yhteydessä hernesoppaa ja S-market kahvit.
Tukkatalo järjestää lapsille kasvomaalausta ja Kuvatapio
tallentaa tapahtumaa – lapset voivat esimerkiksi käydä
kuvauttamassa oman kasvomaalauksensa. Tapahtuman
päättää Tulikansa näyttävillä tuliesityksillä ostoskeskuksen
pihalla. Tapahtuman juontaa sirkustirehtööri.

28.5. Ekomarkkinat
Tapahtuman tarkoituksena on tuoda tärkeää kierrätysasiaa
ja ekologista ajattelua esille mukavissa merkeissä. Paikalla on tuolloin eri järjestöjen edustajia ja lapsille on luvassa
mm. lajitteluleikkiä ja biojätepussien taittelua musiikkia ja
muuta ohjelmaa unohtamatta.

29.8. Kyläjuhla
Mahdollisuus nauttia elävästä musiikista ja yhdessä olosta
leppoisassa tunnelmassa. Tilaisuuteen tulee esiintymään
päivällä lastenorkesteri ja illalla on vuorossa vanhemmalle
väelle tanssit. Runsaasti muutakin ohjelmaa.

26.11. Joulunavaus
Luvassa joululauluja ja jouluista ohjelmaa. Tämä tapahtuma päättää 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumasarjan.
Muutokset mahdollisia. Ajantasaista tietoa läpi juhlavuoden ostoskeskuksen nettisivuilta

www.munkkivuori. com
Munkkivuoren ostoskeskus
Raumantie 1, 00350 Helsinki
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Tiina Halonen on juhlavuoden tapahtumien tuottaja. Yhdessä yrittäjäyhdistyksen jäsenistä koostuvan työryhmän kanssa Tiina ideoi
ja suunnittelee tapahtumat. Tuottajan työhön
kuuluu myös paljon erilaisia yhteydenottoja,
ohjelmanumeroiden tilausta ja käytännön toteutukseen liittyviä junailuja.
Miten sitten tullaan tuottajaksi?
- Valmistuin kulttuurituottajaksi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta Kauniaisista kolmen ja puolen vuoden opintojen jälkeen.
Tiinalla on runsaasti käytännön kokemusta alalta. Hän on toiminut tuottajana Maailman musiikin keskuksen EtnoSoi! –festivaalissa. Musiikin parissa hän tekee päätyötään
nykyäänkin tuottajana Sibelius-Akatemiassa.
Tiina on myös tuottanut kiertue- ja tanssiteatteria sekä järjestänyt runsaasti erilaisia tapahtumia.
- Juhlavuoden tapahtumien tuottaminen
on haasteellinen ja mukava työ. On mukava
päästä suunnittelemaan kokonaisuutta alusta lähtien yhdessä työryhmän kanssa, kertoo
Tiina.
Halonen kertoo, kuinka helppoa on mukavan työryhmän kanssa heitellä ideoita. Työ
on ollut hedelmällistä puolin ja toisin.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Tuottaja Tiina

Keskitä pankkiasiasi meille
– saat etuja!
Kun keskität asiointisi Nordeaan, saat monia
rahanarvoisia etuja ja alennuksia Etuohjelman

Monet asiat ovat jo valmiina, mutta paljon vielä on mietittävää ja suunniteltavaa.
Tiinalle voi lähettää palautetta, kysymyksiä
ja kommentteja juhlavuoden tapahtumiin
liittyen info@munkkivuori.com -sähköpostin
tai www.munkkivuori.com -sivustossa olevan
erillisen palautelomakkeen kautta.

Kanta- tai Avainasiakkaana. Tervetuloa omaan
Nordean konttoriisi kuulemaan lisää!
Teemme sen mahdolliseksi
Raumantie 1
Munkkiniemen puistotie 14
nordea.fi

A
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Munkkivuoren ostoskeskuksen
50-vuotisjuhlajulkaisu
Julkaisija:

Munkin yrittäjäyhdistys ry

Toimitus ja taitto:

Ritva A. Kumpulainen, Sydänsilta Oy
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Kuvatapion kuva-arkisto
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Juhlavuoden järjestäjät:

- Ostoskeskuksen yritykset
- Yrittäjäyhdistyksen hallituksessa ja työryhmissä vuonna 2009 toimivat henkilöt:
Johanna Ahlberg (Tukkatalo)
Jari Immonen (Uusi Kello)
Risto Kultala (Music Center)
Sirpa Lehkosuo (Isännöitsijätoimisto Aimo
Astala Oy)
Sirke Muurimäki (Nordea)
Eija Nikulin (R-kioski)
Juhani Näreharju (OloOk)
Jorma Peltosaari (K-Supermarket Munkki)
Tapio Rinne (Kuvatapio)
Risto Seppälä (Kukkakauppa Sakura)
Päivi Toppari (Handelsbanken)
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Maalaistyttö juurtui
Munkkivuoreen

A

nna-Liisa Tilus on kotoisin Pohjanmaalta. Hän tuli Helsinkiin 1984 ja osti seuraavana vuonna ensimmäisen oman asunnon
Porintieltä ja samalla hänestä tuli Munkkivuoren
ostoskeskuksen asiakas, mitä hän on vieläkin.
Seuraava koti oli Ulvilantiellä ja sitten hän asui
perheineen pitkään Niemenmäessä ennen kuin
muutti vuosi sitten Lehtisaareen.

Anna-Liisan mielestä Munkkivuoren ostari
on hyvin varustettu ja toimiva, jotenkin kotoisampi kuin kehäteiden megakeskukset - esim. Tapiola - ja siksi hän uskoo, että monet muutkin lehtisaarelaiset käyvät hänen tapaansa ostoksilla
Munkkivuoressa. Hän tekee edelleenkin suurimman osan 5-henkisen perheensä ruokaostoksista K-supermarketissa.

...................... OmaOstari
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Munkkivuoren ostoskeskuksessa on aina välitetty asiakkaista. Tilus
muistelee erästä pääsiäisaikaa, jolloin ruokaostosten teko unohtui ja
kauppa ehti mennä kiinni. Hän soitti silloiselle
kauppiaalle, joka sanoi, että tänne vaan. Kassatkaan eivät enää olleet toiminnassa, joten kauppias sanoi, että maksat sitten, kun tulet seuraavan
kerran.
- On hienoa, että nykyäänkin kauppiaat
tervehtivät asiakkaitaan. On mukava
vaihtaa kuulumisia ja esittää toiveita
kaupan valikoimien suhteen, kertoo
Anna-Liisa Tilus. Toiveet otetaan tosissaan ja toteutetaan, tietysti mahdollisuuksien rajoissa. Eikä kyseessä ole
vain ruokahuolto vaan ostarilta löytyy
myös esim. lääkäri- ja pankkipalvelut
ja hierontaakin saa aivan lähitienoilla.

sille. Tämä Munkinseutu on turvallinen, ja ihmiset pitävät huolta toistenkin lapsista. Aina löytyi
joku tuttu, joka palautti lapset, jos he olivat sattuneet lähtemään omille teilleen.
Tilus peräänkuuluttaa kyläyhteisöllisyyttä
- erityisesti kyläyhteisöllistä vanhemmuutta. Hänestä on sääli, että ihmiset elävät niin omissa
lokeroissaan, etteivät enää oikeastaan kohtaa ja
pysähdy.
Nyt Tilusten lapset ovat jo niin isoja, etteivät
enää jää leikkapaikalle keinumaan. Tytär Iina on
jo lukiolainen Torkkelin kuvataidelukiossa. Iina
kävi ala-asteen Munkkivuoressa ja pojat Sauli ja
Leo Munkkiniemen ala-asteella. Toinen pojista

Täyden palvelun ostari, metrokin melkein

on nyt jo yläasteella. Munkkivuoren ala-aste on
ilmaisupainotteinen ja monet Iinan ala-asteen aikaiset luokkakaverit ovat nyt samassa lukiossa.
- Niin se tie viitoittuu jo varhaisella iällä, toteaa Tilus.

”On mukava vaihtaa
kuulumisia ja esittää toiveita kaupan
valikoimien suhteen.”

Millainen sitten on hyvä ostari?
- Kyllä se merkitsee, että täällä on pyörinyt
vuosikymmeniä. Tämä on niin tuttu ja se viehättää, ettei tämä ole liian suuri. Nykyään noita automarketteja kyllä riittää. Munkkivuoressa on hyviä liikkeitä, hyvää palvelua, pohtii Anna-Liisa.
- Täyden palvelun ostari, metrokin melkein,
hän jatkaa naurahtaen. Metroaseman liukuportaatkin ovat olemassa, mutta niistä tosin pääsee
vain suutariin ja Alkoon. Metroa saa vielä odotella. Hyvät kulkuyhteydet ostarille kuitenkin on,
sillä busseja tulee monista suunnista ja ratikkayhteyskin on pienen kävelymatkan päässä.
- Monet tulevat ostarille autoilla ja vaikka
parkkipaikkoja onkin niin silti tuntuu, että aina
on täyttä ja saa kierrellä etsimässä autolle paikkaa, toteaa Tilus.
- Täällä oli ennen sellainen hauska grillikioski, nykyisen keskustornin kohdalla vissiin, AnnaLiisa muistelee. Hän toteaa, että siitä kerrotaan
Westön Leijat Helsingin yllä –kirjassakin.

Kyläyhteisöllisyyttä
Tämä ostari on sillä lailla kiva, että lasten
ollessa pienempiä, heidät voi jättää sisäpihalle
keinumaan ja puuhaamaan ja mennä itse ostok-
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Viestintää ja tiedottamista
Anna-Liisa Tilus on vakituisessa virassa
Yleisradiossa ja tulee koteihimme Yle 1:n kuuluttajana harva se ilta. Hän on myös opiskellut
puheterapiaa ja opiskelee nyt tiedottajaksi. Vuosikymmeniä hän on myös pyörinyt muoti- ja mallimaailmassa.
Aikanaan Miss Suomi –kilpailut toivat 19vuotiaan himankalaistytön Helsinkiin. Voiton
myötä hän toimi pitkään mannekiinina ja mallina, ja työ koostui näytöksistä ja kuvauksista.
- Lapsia tein liudan siinä sivussa ja aloitin
opiskelut fonetiikanlaitoksella 90-luvun alussa ja
sitten päädyin Yleisradioon 12 vuotta sitten, Tilus
toteaa. Hän on aina ollut kiinnostunut viestinnästä ja kommunikaatiosta ja niinpä hän – omien
sanojensa mukaan - ajautui opiskelemaan puheterapiaa. Häntä kiinnostaa nimenomaan terapeuttinen näkökulma eli miksi joku ei puhu ja
miten häntä voisi auttaa.
- Viestintää ja tiedottamistahan tuo nykyinen
työkin on, toteaa Tilus ja jatkaa, että itseasiassa
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se puoli korostuu entistä enemmän. Ruudussa
näkymisen lisäksi työ on kaksivuoroista toimittajan työtä. Aamusella tehdään paljon toimistotyötä ja vedetään esim. erilaisia Yleen tutustumaan
tulevia ryhmiä. Haastatteluaamuna Anna-Liisa
oli jo ehtinyt järjestää ohjelmaa tulevaa opintoohjaajien vierailua varten: tutustuminen Opettaja-TV:n, Musiikki-TV:n ohjelmiin sekä uutisstudioon, Kotikadun kulisseihin jne.
- Päiväsaikaan työ on paljolti kokouksissa
istumista yhteyksien pitämistä toimittajiin, toimituksiin ja ohjelmien tekijöihin ja iltavuoro on
se, joka näkyy ruudussa, kertoo Anna-Liisa Tilus.
Kuulutusten tekstit toimitetaan faktoihin pohjautuen itse. Apuna on nykyään myös teleprompteri, ettei kaikkia tekstejä tarvitse osata ulkoa.
Kuuluttajat huolehtivat myös studion ilmiasusta.
Vuoden- ja juhla-ajat huomioidaan niin pukeutumisessa kuin studion lavastamisessakin.

Monenlaista tapahtumaa
Nykyään kuuluttajat toimivat myös hyvin
paljon juontajina erilaisissa oheistapahtumissa.
Tilus esim. oli syksyllä 2008 Helsingin kirjamessuilla Ylen osastolla, jossa hän joko haastatteli
sinne saapuneita vierailijoita – kirjailijoita ja
draamasarjojen näyttelijöitä jne. – tai sitten vei
muutoin osaston ohjelmaa eteenpäin. Kunnallisvaalistartti tuli suorana Narinkkatorilta ja Tilus
kertoo olleensa kollegansa kanssa siellä lämmittelemässä yleisöä.
- Monenlaista tapahtumaa tulee eteen. Ei
työmme ole niin yksinkertaista kuin se näyttää,
vakuuttaa Tilus. Hän kertoo, että hyvin yleinen
kysymys on, että mitä se kuuluttaja tekee kaiken
sen ajan, kun hän on poissa ruudusta. Sukkiako
kudotte ja kahviako juotte, udellaan. Vuosien
takainen kuuluttaja Irene Usvasalo, joka käytti
kuuluttaessaan neulomiaan puseroita, sai aika
paljon kommenteja asuistaan ja hän myös jakoi
mielellään neulontavinkkejä, muttei hänkään
työaikana ehtinyt puseroita valmistaa.
Kuuluttajille tulee nykyäänkin paljon kysymyksiä ruudussa käytetyistä vaatteista tai esim.
studion sohvan tyynyistä. Vallila Interiorin kanssa tehdään yhteistyötä niin, että sieltä tulee aina
uusia tyynyjä ja jokainen kuuluttaja saa itse somistaa sohvan mielensä mukaan esim. soinnuttaa tyynyjen värit vaatteisiin. Anna-Liisa sanoo,
että heillä on toimituksessa käynnissä leikkisä
tyynysota: tyynynpäällisiä vaihdellaan jatkuvasti.

Laulu, leikki ja liikunta
Kun kysyn, että mitkä asiat kantavat elämässä, Tilus vastaa:
- Laulu, leikki ja liikunta! ja toteaa sitten,
että osaksi se on tottakin. Hän kertoo saaneen
synnyinlahjaksi uteliaan ja reippaan mielen sekä
iloisen mielenlaadun.
- Olen kiinnostunut elämästä ja ihmisistä ja
olen myös kiinnostunut yhteisöllisyydestä ja siksikin Munkkivuoren ostoskeskus miellyttää, hän
jatkaa.
Tilus on urheillut lapsesta saakka, jopa harrastanut aikanaan kilpaurheilua. Lapset liikkuvat
myös: pojat pelaavat jalkapalloa ja tytär ratsastaa ja tanssii. Munkinseutu tarjoaa aivan loistavat puitteet monipuoliselle liikunnalle.
Anna-Liisa muistelee Ulvilantie 17:ssa aikanaan järjestettyjä legendaarisia pihajuhlia. Lapsetkin ovat juurtuneet näille kulmille eikä hän
siksi henno kiskoa heitä juuriltaan ja muuttaa
jonnekin kauemmaksi kaupungista.

- Siksi siis tekee mieli pyöriä täälla, vaikka
kyllä täytyy myöntää, että minulla maalaistytön
mieli on edelleen, Tilus toteaa. Hän sanoo olevansa kauhean juurtuva ihminen ja pohtii johtuukohan se pohjalaisuudesta.
- Olen mielelläni munkkalainen, olen maalaistyttö, joka juurtui Munkkaan, Anna-Liisa Tilus
summaa.

.....................................
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Kirkko
keskellä
kylää
M

unkkivuoren seurakunnan eläkkeellä olevan kirkkoherra Silja Forsbergin
mielestä Munkkivuori oli aivan ihanteellinen työpaikka.
- Pieni seurakunta, kirkko keskellä kylää.
Väestönrakenteen vuoksi ihmisillä oli kiinnostusta seurakuntaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Peritty suomalainen kansankirkon perinne
oli vallalla ja ihmiset kävivät kirkossa ahkerasti.
Seurakuntaan kuulumisprosentti oli Helsingin
korkeimpia.
50-luvulla Munkkivuoressa oli paljon lapsia,
mutta seuraavina vuosikymmeninä väestörakenne alkoi muuttua iäkkäämmäksi ja iäkkäät
ihmisethän käyvät mielellään seurakunnan tilaisuuksissa. Toki lapsillekin oli omaa toimintaa.
Forsbergin aikana perustettiin päiväkerho, koska
sitä toivottiin. Kerhossa oli paljon lapsia ja se oli
5-päiväinen. Se myös korvasi osin päivähoitoa,
sillä kaupungin päivähoito ei silloin vielä ollut järjestäytynyt.
Kirkon piirissä toimi myös tyttö- ja poikakerhoja, joissa kävi runsaasti lapsia. Kerhoryhmät
tekivät monenlaisia retkiä. Perhekirkot olivat
kovasti suosiossa, sillä siihen aikaan oli paljon
perheitä, jotka mielellään toivat myös lapsensa
mukanaan. Lapsia kirkkoon houkuttivat osaltaan
jumalanpalveluksen jälkeiset mehu- ja keksitarjoilut seurakuntasalissa. Perhekirkkoja on vielä
nykyäänkin.
Muualla Helsingin alueella niin ilmeinen
maalta muuttaminen ei näkynyt Munkkivuores-
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sa, koska talojen asujaimistot syntyivät 50-luvulla ammattiryhmittäin: oli opettajien, sairaanhoitajien, sotainvalidien ja virkamiesten taloja eli
tämä oli sillä lailla homogeeninen yhteisö. Nyt
asujaimisto on muuttunut, mutta paljon seudulla
on vielä täällä pitkään asuneita. Lapset monesti
ovat palanneet takaisin Munkkivuoreen asuttuaan jossain välillä. Forsberg toteaa, että Munkkivuori on lehtevä paikka, paljon vehreyttä talojen
välissä ja hoidettuja puutarhoja, siksi alueella on
niin mukava asua.
Munkkivuoressa on voimakas isänmaallinen henki ja siihen on vaikuttanut se, että seudulla asuu paljon armeijan henkilöstöä, kuten
kenraaleja, everstejä jne. Esim. Ulvilantie 29:n
itsenäisyyspäivän lipunnostoperinne on tosi vanha ja edelleen toimiva.
- Arvostan sitä palvelusta, jota maanpuolustuksessa mukana ollut väki on tehnyt maamme
hyväksi, toteaa Forsberg painokkaasti ja jatkaa:
Eräs arvostetuimpia tehtäviäni oli siunata yksi
harvalukuisista Mannerheimin ristin ritareista
haudanlepoon.

Monipuolista yhteistyötä

Forsberg kertaa monia ostarin kanssa tehtyjä yhteistyömuotoja:
- Kivitorppa ruokki meidät seurakunnan työntekijät eli meillä oli ruokaliput. Posti hoiti seurakunnan postia monella tapaa. Kukkakauppojen
kanssa yhteistyö oli jatkuvaa, sillä kirkko tarvitsee paljon kukka-asetelmia ja onnittelukukkia.
Nämä yhteydet toimivat edelleenkin.
Yrityksissä, kuten esim. Dextrassa ja Pohjolassa pidettiin jouluhartauksia, ja sitten oli muutamia sellaisia aamukahveja Fazerilla, joissa seurakunnan puolelta oli ohjelmaa ja ihmiset voivat
ostaa itselleen kahvit. Ostarin yritysten edustajat vierailivat vastavuoroisesti seurakunnan keskiviikkokahveilla. Esim. silloisen Meritan Maisu
Karjalainen kertoi pankkipalveluista eläkeläisille. Risto Kultala on monet kerrat järjestänyt musiikkiohjelmaa seurakunnan tapahtumiin.
Kun uusi Katekismus ilmestyi, Silja Forsberg
oli ostoskeskuksen Suomalaisessa kirjakaupassa esittelemässä teosta. Yhteisvastuukeräyksien
aikaan kirkon työntekijät liikkuivat ostarilla. Oli
mukava tavata tuttuja ja siinä jutellessa ihmiset
sitten lahjoittivat rahaa.

Forsberg puhuu innostuneena monipuolisesta yhteistyöstä ostoskeskuksen
kanssa. Yrittäjäyhdistyksen silloiset kantavat voimat kuten Anja Ahlberg, Maisu
Karjalainen, Risto Kultala ja Olli Heinonen kutsuivat mukaan toimintaan.
- Hieno ajatus, toteaa Forsberg ja
jatkaa: kaksi kertaa vuodessa meillä oli
yhteinen kokous, jolloin neuvottelimme
yhteisistä tempauksista.
Ostarilla oli paljon erilaisia tapahtumia ja seurakunta oli mukana osassa
niissä, kuten esim. joulunavauksissa.
Tämä käytäntö on voimassa edelleenkin. Aikanaan Forsberg luki myös ostarin kuulutusjärjestelmässä seurakunnan tiedotuksia ja seurakuntalaisista oli
hauskaa, kun kovaäänisistä kuului tuttu
ääni.
Yhteistyö oli jatkuvaa ja kauppiaat
tulivat tutuiksi ja ostarilla oli mukava asioida. Verkostoituminen merkitsee hyvin
paljon, kun ollaan näin lähekkäin. Ihmiset voivat käydä asioimassa molemmissa samalla reissulla.

...................... OmaOstari
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- Alkon edessä olleet kerääjät saivat hyvin
rahaa, naurahtaa Forsberg.

Sieltä tulee Silja Line
Seurakunnan ja ostoskeskuksen yhteistyössä on ollut paljon vanhan hyvän ajan yhteishenkeä. On oltu monessa mukana ja on voitu tulla
tuttaviksi ja ystäviksi. On voitu kertoa suruja ja
iloja ja tavata toisiaan mahdollisimman usein ja
näin yhteys on säilynyt ilman jäykkyyttä ja epäluuloja.
Forsberg ei ole nähnyt ristiriitaa siinä, että
kirkko ja ostoskeskus sijaitsevat niin lähekkäin.
- Ostari on ollut rauhallinen. Silloin, kun Alko
tuli, pelättiin häiriöitä, mutta ei niitä tullut. Tämä
on aivan malliostari ja Munkkivuori on rauhallista asuinaluetta.
Forsberg toteaa, että rehellinen yrittäjyys on
hurjan kunnioitettavaa. Se on ihmisten palvelua.
Niin kuin kirkko palvelee omalla alueellaan, niin
yrittäjät palvelevat omallaan. Kirkko ei tulisi toimeen ilman yrittäjien palveluja, pohtii Forsberg.
Seurakunta teki paljon yhteistyötä myös päiväkotien ja koulujen kanssa.
- Sieltä tulee Silja Line, lapset huusivat, kun
näkivät Forsbergin, koska saman niminen laivayhtiö oli tullut tutuksi. Lapset kuuntelivat puheita tarkkaan. Ennen pyhäinpäivää kirkkoherra oli
puhunut päiväkodissa siitä, että silloin mennään
haudoille. Niinpä yksi lapsista tiedusteli kotonaan, että kenenkäs haudalle me mennään?
Munkkivuoren peruskoulun, Ranskalaisen
koulun ja entisen Munkkivuoren yhteiskoulun,
jonka opettajana Forsberg piipahti vuoden verran, kanssa yhteistyö sai monia
muotoja. Koulujen kuorot lauloivat
kirkossa, esim. perhekirkkopyhinä.
Silloin yhteistyötä tehtiin monella
rintamalla eikä arasteltu. Se varmaan johtui siitä, että tunsimme
toisemme ja niinpä oli helppo tehdä yhteistyötä.

Monta sukupolvea
Forsberg sanoo, että on ollut
mukava seurata mitä näistä lap..................................................................
Kirkon edustajat ovat edelleenkin mukana esim. joulunavauksissa. Tässä
kirkkoherra Raimo Majlander.
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sista on tullut. Hän on vihkinyt heitä avioliittoon,
kastanut heidän lapsiaan.
- Minulla on ollut yhteistyötä useamman sukupolven kanssa. Nämä lapset ovat pärjänneet
hienosti, suorittaneet erilaisia tutkintoja ja siirtyneet menestyksekkäästi eri elämän alueille.
Yhteiskoulun 50-vuotisjuhlassa oli monta sataa
entistä oppilasta. Oli hauska tavata heitä, Silja
Forsberg iloitsee.
Erilaisten toimitusten takia Forsbergillä on
asiaa Munkkivuoren kirkolle vieläkin. Hän käy
myös tapaamassa tuttuja mm. eläkeläisten tilaisuuksissa ja vastikään hän oli läsnä kanttori-urkuri Osmo Tolosen eläkkeelle siirtymisjuhlassa.
Kun hän nyt asuu Huopalahdessa, eikä omista
autoa, niin ei enää tule niin usein käytyä Munkkivuoressa. Monia hyviä liikkeitä ja palveluja on
ihmisten lisäksi kuitenkin ikävä.

Naispappeuden uranuurtaja
Forsberg aloitti työuransa Lauttasaaressa,
jossa toimi vuosina 1964-68 naisteologina tehden pääasiassa tyttö- ja naistyötä. Munkkivuoreen hän tuli vuonna 1968 ja jäi sieltä eläkkeelle
vuonna 2002. Vuoteen 1988 hän oli seurakuntalehtorina. Pappisvihkimys tuli mahdolliseksi
naisille vuonna 1988 ja Silja Forsberg, yhdessä
sisarensa kanssa, otti vihkimyksen 6.3.1988 eli
ensimmäisessä mahdollisessa tilaisuudessa. Sisarusten isä Helsingin hiippakunnan eläkkeellä
oleva piispa Aarre Lauha oli läsnä tilaisuudessa
pyörätuolissa istuen.
Kirkkoherra Eero Saarisen jäätyä eläkkeelle
1991 Forsberg valittiin kirkkoherraksi.
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OloOk-KUNTOSALI
MUNKKIVUORESSA
HUOPALAHDENTIE 24
• lähellä – aivan ostarin kupeessa
• helppo aloittaa – mukavat laitteet, asu vapaa
• kotoinen tunnelma – meluton ja siisti
ympäristö
• joustavat sopimusehdot – ei pakkojäsenyyttä
• paikallinen yritys – tuntee alueen
asukkaiden tarpeet

50-vuotistarjoukset
Juhlavuoden jokaisen tapahtuman
yhteydessä tarjoustuote –50 %

OloOk:n muut toimipisteet

Tar j o u k s e t
to

imi

ja

pisteet!

• OloOk-äänenhuoltokeskus
• OloOk-fysioterapia
• Suomenlinnan Kuntomaneesi

Ajanvaraus puh. (09) 555 453
Hoitovalikoimamme ja lisätietoja
www.olook.fi tai info@olook.fi

- Olin ensimmäinen naiskirkkoherra Helsingissä ja uskon, että minut valittiin, koska seurakuntalaiset tunsivat minut niin hyvin. Tuskin he
muuten olisivat rohkaistuneet valitsemaan naista kirkkoherraksi. Siinä vaiheessa Suomessa oli
vain pari naispuolista kirkkoherraa.
Silja Forsberg on seurannut eturivin paikalta naispappeuden muokkaantumista Suomessa.
Hän sanoo, että jos hänen pitäisi aloittaa uransa
alusta, niin Munkkivuoreen hän toki tulisi edelleenkin, mutta naisen kirkollisen viran muodostuminen ja sen seuraaminen on ollut raskasta.
Hänen mielestään asiasta on käyty turhan paljon
ja tökeröäkin keskustelua ja kaiken sen keskellä
on naisteologilta vaadittu todella vahvaa identiteettiä – ja huumorintajuakin.
- On pitänyt antaa kommenttien mennä yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos, naurahtaa
Forsberg.
Munkkivuoressa seurakuntalaisille annettiin
toimituksissa mahdollisuus valita mies- ja naispuolisen papin välillä. Vasten tahtoa ei kenellekään naispappia tyrkytetty. Niitä, jotka ehdottomasti halusivat miespuolisen papin oli kuitenkin
hyvin vähän.

Nyt naiset ovat saaneet hyvin sijaa kirkon
piirissä, vaikka vastustusta edelleenkin on jossain määrin – lähinnä yhden herätysliikkeen taholta. Piispan virkaan naista ei ole vielä valittu ja
Forsberg pohtii, että naisilla on usein perhe huollettavana ja näin naiset joutuvat vastaamaan
kahdesta roolista. Miehet voivat suorittaa tutkintoja, jotka ovat ansioksi valinnoissa. Naisilla jää
vähemmän aikaa esim. tohtorintutkintojen suorittamiseen ja silloin korkeampien virkojen hakemisessa he eivät pääse samoille sijoille miesten
kanssa.
Piispan virkaan valitulla tulee olla teologian
tohtorin pätevyys sekä seurakunnallista tuntemusta ja perehtyneisyyttä seurakuntatyön saralta. Nuoremmasta polvesta varmasti nousee naisia korkeimpiin virkoihin, vanhempi polvi ei ole
ehtinyt pätevöityä, sillä kaksikymmentä vuotta
on lyhyt aika.

Tuttuus tuo turvallisuutta
Lopuksi Forsberg pohtii tulevia muutoksia.
Munkkivuoren ja Munkkiniemen seurakunnat
on päätetty lakkauttaa vuoden 2010 lopussa ja
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uusi Munkkiniemen seurakunta, johon kuuluvat
maantieteellisesti molemmat alueet, aloittaa
seuraavana päivänä.
- Toivottavasti uudesta seurakunnasta ei tule
niin suurta, ettei enää tunneta ja yhteydenottoja
siksi arastellaan. Tuttuus tuo turvallisuutta.

.............................................

Fazer Café
– jo 50 vuotta tuottamassa
Munkkivuoren makuelämyksiä.

Munkkivuoren seurakunta
Seurakunnallinen toiminta alkoi alueella lähiön rakentamisvaiheessa. Aivan
ensimmäiset tilat olivat Porintie 3:n kellarikerroksessa, jossa Tuomiokapitulin
luvalla saatiin pitää säännöllisiä jumalanpalveluksia. Myös muuta toimintaa
oli.
Munkkivuori kuului aluksi Huopalahden
seurakuntaan ja kun Munkkiniemen
seurakunta erotettiin siitä v. 1961, Munkkivuoresta tuli osa tätä uutta seurakuntaa. Kaksi vuotta myöhemmin valmistui
arkkitehti Olavi Kanteleen suunnittelema
kirkko Munkkivuoren ostoskeskuksen
pohjoispuolelle. Kirkon vihki 22.12.1963
piispa Martti Simojoki.
Oman kirkon luonnollinen jatkumo oli
oma Munkkivuoren seurakunta, joka alkoi toimia vuoden 1967 alusta. Ensimmäinen vakinainen kirkkoherra oli Eero
Saarinen. Häntä seurasi virassa Silja
Forsberg, joka jäi eläkkeelle 2002. Nykyinen kirkkoherra on Raimo Majlander.
Korkeimmillaan seurakunnan jäsenluku
on ollut lähes 8000 henkilöä, mutta nykyään luku on vajaat 5000. Tilastojen
mukaan Munkkivuoren kirkkoonkuulumisprosentti on Helsingin korkeimpia.
Munkkivuoren ja Munkkiniemen seurakunnat on päätetty lakkauttaa
31.12.2010 ja uusi Munkkiniemen seurakunta aloittaa 1.1.2011. Siihen kuuluvat maantieteellisesti molemmat alueet.

OmaOstari ......................

Fazer Café Munkkivuori
Raumantie 1
00350 Helsinki
Puh. (09) 553 213
cafe.munkkivuori@fazer.ﬁ

www.fazercafe.com
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Hiekkatietä alkuasukkaaksi
Asunto-osakeyhtiö Ulvilantie 29 sijaitsee aivan Munkkivuoren ostoskeskuksen vieressä. Sen
kymmenen taloa rakennettiin vuosina 1958–60
kolmessa vaiheessa vuoden välein. Yhteensä
niissä on yli 500 asuinhuoneistoa. Se oli aikanaan Suomen suurin aravataloyhtiö.
Sodanjälkeisen pahan asuntopulan poistamiseksi perustettiin taloyhtiöitä ammatti- tai
muiden kansalaisryhmien toimin. Ulvilantie 29
on reserviupseerien perustama yhtiö. Pankkien
pyynnöstä tuli mukaan myös sairaanhoitajia ja
postivirkailijoita. Munkkivuoreen syntyivät omat
asuntoyhtiönsä myös agronomeille, metsänhoitajille, opettajille, aseveljille ym.
Munkkivuorelaisten ilon aiheena on se, että
asemakaava on avara. Talojen välillä on pieniä
metsiköitä ja lasten leikkipihoja. Myös autojen
paikoitustarve on otettu huomioon, vaikka nyt
niitä tarvittaisiin jo lisää. Alue on ihanteellinen
lapsiperheille, joita ensimmäiset asukkaat olivat
ja joita ovat taas taloihin tulleet uudet sukupolvet. Pihoilta kuuluvat lasten iloiset äänet.
- Me olemme kiitollisia arkkitehti Olavi Terholle, joka suunnitteli Munkkivuoren asemakaavan, sanoo yhtiön alkuasukkaisiin kuuluva opetusneuvos Antti Henttonen.
- Terho itsekin tuli asumaan Ulvilantie 29:
ään. Asemakaavan vahvistamisen yhteydessä
Pohjois-Munkkiniemeksi kutsuttu alue sai nimekseen Munkkivuori. Nimen pohjana olivat
alueen korkeahkot kalliot.
Munkkivuoren taloissa asuu vielä harvene-

Henttonen kertoo oman taloyhtiönsä perustamisesta:
- Reserviupseerien joukossa oli monen alan
ammattimiehiä: insinöörejä, rakennusmestareita, ekonomeja, juristeja, puutarha-arkkitehteja
jne. Heistä muodostettiin rakennustoimikunta, joka suunnitteli ja valvoi
rakentamisen. Heidän ainoana palkkionaan oli oikeus päästä asumaan
rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa.
Henttonen tuli mukaan vasta kolmannessa rakennusvaiheessa. Hän
sanoo siitä olleen etuakin, kokemus
toi pieniä parannuksia suunnitelmiin. Näin suurella yhtiöllä on mahdollisuus pitää päätoimista
henkilökuntaa. Isännöitsijä, huoltomiehet koneineen ja osa porrassiistijöistäkin asuvat yhtiön
huoneistoissa. Niinpä pihakadut ovat pyryaamuinakin jo varhain puhtaina. Tuttujen henkilöiden

”Asemakaavan vahvistamisen yhteydessä Pohjois-Munkkiniemeksi kutsuttu
alue sai nimekseen Munkkivuori. ”
vaa ja harmenevaa veteraani- eli tammenlehväsukupolvea.
- Me olemme katoava luonnonvara, tuumii
Henttonen, yksi jäljellä olevista veteraaneista.
- Olen viimeinen mohikaani porraskäytävässämme.

...................... OmaOstari
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liikkuminen huoltotehtävissä on myös varsinkin
ikääntyneille asukkaille turvallisuuskysymys. Yhteishenkeä vaalitaan talkootöillä ja pihajuhlilla.
Yhtiö kunnioittaa perustajiensa elämäntyötä. Talon lippuaukiolla on
jokaisen itsenäisyyspäivän
aamuna yhteinen lipunnostojuhla puheineen ja kuorolauluineen, ja lipputankojen
läheisyyteen on pystytetty
muistokivi kahdelle yhtiössä
asuneelle Mannerheim-ristin ritarille.
- Me toivomme ja uskomme uusienkin asukaspolvien kunnioittavan näitä
rakentajien luomia perinteitä, sanoo 86-vuotias kahden
sodan veteraani Antti Henttonen.

Savotta ikkunan alla
Kun Henttosen perhe
talvella 1960 muutti Munkkivuoreen, oli alueella
harvahkoa metsää. Puita suojeltiin, niitä istutettiin lisää ja ne ovat vuosikymmenien aikana
kasvaneet ja tihentyneet. Hevosenkengän muotoinen Ulvilantie oli silloin vielä päällystämätön
hiekkatie. Asutusta oli vain sen varsilla, varsinkin sisäpuolella, mutta pian rakennettiin vierelle
Niemenmäen ja myöhemmin myös Talin asutusalue. Kuokkasen Turistiauton sinivalkoiset bussit
välittivät liikennettä Simonaukiolle. Se sulautui
aikanaan kaupungin liikennelaitokseen.
Henttonen muistelee alkuaikoja:

rakennusmontut olivat poikien mieluisia, joskin
hieman vaarallisia leikkipaikkoja.
- Rakennuttajan puolesta töitä valvova mestari oli tarkka ja tiukka mies. Tarvittaessa hän
vahvisti käskyjään voimasanoilla. Tulos oli hyvä: putkiremonttiakaan ei ole tiedossa vielä lähivuosina.
Asunto-osakeyhtiö 29:n
taloissa on lattialämmitys.
Se oli rohkea mutta onnistunut ratkaisu. Kun linoleumeja alettiin muuttaa parketeiksi, aprikoitiin niiden
soveltuvuutta lämmitysputkiston päälle. Palaparketit
osoittautuivat
parhaiksi,
Henttoseltakaan ei ole ei
ole irronnut yhtään ruutua
eikä lattia natise.
- Meitä kiinnostaa, millainen ratkaisu lämmitykseen tulee aikanaan putkiremontin yhteydessä.

Omat koulut – ja vieraat
Munkkivuoren lapset tarvitsivat kouluja.
Kansakoulua he kävivät muutaman vuoden kaksivuoroisessa Munkkiniemen koulussa, mutta
vuonna 1965 saatiin oma koulu, joka muuttui 1977 peruskoulun ala-asteeksi. Jo vuonna
1958 perustettiin taloyhtiöiden tuella Munkkivuoren yhteiskoulu, joka toimi alkuun Töölössä
Apollonkadulla, mutta muutti 1959 silloin vielä
keskeneräisiin omiin rakennuksiin hevosenkengän keskelle, johon oli lyhyet ja turvalliset koulumatkat kuten naapuriksi
tulleeseen kansakouluunkin. Koulut
muodostuivat myös alueen järjestöjen
ja taloyhtiöiden kokoontumis- ja juhlapaikoiksi.
- Kaupunginosaan on tullut kansainvälisyyttä, kun yhteiskoulun tiloissa toimii
nyt Ranskalainen koulu ja peruskoulun ala-asteenkin koulussa on oppilaita monen kulttuurin
piiristä ja sen tiloissa on toiminut Steiner-koulun
luokkien lisäksi Ranskan lähetystön koulu, kertoo Antti Henttonen.
Henttosen perhe on ollut kiinteästi mukana
kouluasioissa. Isäntä toimi 31 vuotta opettajien

”Luulin kaupunkiin tulevani, mutta
savotta täälläkin on ikkunan alla.”
- Kun lapset olivat pieniä, meillä oli kotiapulainen Kainuusta. Hän katseli ikkunasta näkyviä
halkopinoja ja tuumi: ”Luulin tulevani kaupunkiin, mutta savotta täälläkin on ikkunan alla.”
Häntä huvitti suuresti myös pinojen välissä oleva
rakennusväen käymälä, jonka toisessa ovessa
luki Miehille ja toisessa Mestarille ja emännälle. Lautatapulit nykyisen päiväkodin paikalla ja

OmaOstari ......................
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ammattilehden päätoimittajana osallistuen siinä
aktiivisesti peruskoulujärjestelmän aikaansaamiseen. Hänen muutama vuosi sitten edesmennyt puolisonsa Tyyra Henttonen toimi 17 vuotta
Munkkivuoren kansakoulun ja sittemmin ala-asteen koulun rehtorina joutuen toteuttamaan koulussaan järjestelmän muutoksen.
- Ne olivat hänelle varsin raskaita työvuosia,
muistelee puoliso, joka läheltä sivusta seurasi
tapahtumia. Vaiva kannatti, sitä todistavat kansainvälisen Pisa-tutkimuksen tulokset. Tarkkailusta ja mukana elämisestä oli hyötyä omallekin
työlleni.
Antti Henttoselle jäi omasta työnteostaan
”ryyppy päälle”, sillä hän ryhtyi eläkkeelle siirryttyään kirjoittamaan tietokirjoja. Julkaistuista teoksista useimpien aihepiirit ovat liittyneet
Karjalaan, sotiemme historiaan tai veteraanitoimintaan. Parhaillaan on asiantuntijoiden avustamana valmistumassa multivideoelokuva, jonka
nimenä on Itsenäisyysodat kotiseudullamme. Se
käsittelee vapaus-, talvi- ja jatkosodan tapahtumia hänen karjalaisella kotiseudullaan.
- Se on tietojen ja tunnelmien tallentamista
uusille sukupolville.

Hänelle itselleen kertyi sotapalveluvuosia lähes neljä. Talvisodassa hän ehti kotiseudun vartiopalvelujen lomassa käydä 17-vuotiaana Summan ja Äyräpään etulinjoillakin, jatkosota kului
pääasiassa rajajääkärijoukoissa Syvärin takana.
Hyvä onni - vaiko varjelus - jätti hänet ”ohiammutuksi”. Sodanajan rajajoukkojen perinnetyö antaa yhä askarta, varsinkin tänä Rajavartiolaitoksen 90-juhlavuonna.

Seurakunnassa muutoksia
Munkkivuoressa on ajankohtaisena kysymyksenä muutokset seurakunnassa. Ennakoitko
ongelmia?
- Munkkivuoren rakentamisen aikoihin me
kuuluimme Munkkiniemen kanssa Huopalahden
seurakuntaan. Kun Munkkiniemi 1961 erotettiin
siitä, me kuuluimme Munkkiniemeen. Saimme
1963 oman kirkon keskelle kylää, ja Munkkivuoren seurakunta perustettiin 1967.
Kirkon paikoista on usein kiistaa. Oliko teillä?
- Ei kiistaa, mutta keskustelua kyllä. Ehdolla
olivat Professorinsillan kulma ja nykyisen ala-as-
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teen koulun paikka. Seurakuntaneuvostoon silloin kuulunut professori
Jaakko Voipio sanoi, että
kirkon tulee olla siellä,
missä ihmiset liikkuvat,
ja ehdotti paikaksi Ostoskeskuksen naapuritonttia. Siihen se tuli ja se oli hyvä päätös. Läheinen
sijainti on edistänyt seurakunnan ja Ostoskeskuksen yrittäjäyhdistyksen yhteistyötä.
- Myös meidän taloyhtiöllämme on ollut
naapuritontilla kohoavan kirkon kanssa yhteyksiä, sillä ennen kaukolämpöön siirtymistä me
annoimme lämpökeskuksestamme lämmön kirkolle.
Olet ollut pitkään seurakuntaneuvoston varapuheenjohtajana, joten olet hyvin perillä asioista. Onko teillä joitain erikoistoivomuksia seurakunnan tulevaisuuden suhteen?
- Jättäydyin pois viime vaaleissa, mutta
seurailen asioita edelleen. Me olimme Helsingin
seurakuntayhtymän toiseksi pienin seurakunta,

voisi toimistopalveluja antaa molempien seurakuntatalojen katon alla, atk-ohjelmat varmaan
tekisivät sen mahdolliseksi. Tärkeintä on kuitenkin se, että sanaa saarnataan selkeästi ajan
haasteita herkällä korvalla kuunnellen ja että
hyvä kirkkomusiikki siivittää osaltaan sanan perillemenoa. Me olemme tottuneet molempiin.

Ensimmäinen ja yhä paras Ostari
Millaista on ollut asua Munkkivuoren ostoskeskuksen kyljessä?
- Ostarimme on laajentunut ja sen palvelut
monipuolistuneet sen jälkeen kun muutimme
tänne, sanoo Henttonen. Sillä on nytkin uusia
laajennussuunnitelmia. Raloyhtiömme joutuu
antamaan yhden autotallirakennuksen paikan
sille, mutta me saamme vastaavat paikat laajentuvan rakennuksen katolta.
- Omahyväisesti sanomme, että ostarimme
oli Helsingin ensimmäinen ja on yhä paras. Tämä
on hehtaarihalleja inhimillisemmän kokoinen ja
siinä on silti lähes puoli sataa erilaista yritystä,
laitosta ja virastoa valintamyymälöistä pankkeihin, postiin,
Alkoon, lääkärikeskukseen ja
monen ammattialan pienyrittäjiin. Monissa liikkeissä olen
ollut asiakkaana alusta lähtien,
joissakin jo uusien omistajasukupolvien palveltavana. Se on valitettavaa, että
rautakauppa ja Kelan konttori ovat lähteneet,
mutta hoituvathan Kelan asiat postitse tai lääkäriaseman laatikon kautta, pieni rautakauppa
löytyy Munkkiniemestä ja isommat keskustasta,
jonne on reilun varttitunnin bussimatka. Meillä
veteraaneilla ovat ilona vapaat bussimatkatkin.
- Toivotan juhlivalle ostarillemme ja sen kaikille palvelulaitoksille ja -yrityksille hyvää juhlavuotta ja jatkuvaa menestystä. Mitä paremmin
ne menestyvät, sitä paremmin ne pystyvät palvelemaan meitä asiakkaitaan.
Haluatko esittää vielä jonkun toivomuksen?
- Kun Munkkivuorta suunniteltiin, tänne toivottiin metrolinjaa ja sitä varten rakennettiin ostoskeskuksen alakertaan asemahallikin. Metroa
ei tullut ja halliaula jäi muuhun käyttöön.
Nyt on ilmassa toivomuksia nelos- tai
kymppiraitiolinjan vetämisestä Ulvilantielle. Ken
elää hän näkee.

”Omahyväisesti sanomme, että ostarimme oli
Helsingin ensimmäinen ja on yhä paras.”
mutta toiminnan aktiivisuudessa, esimerkiksi
yhteisvastuukeräyksessä usein kärkipäässä.
Meidän voimamme on ollut alueen eheys ja toiminnan perhepiirimäisyys. Taloutemmekin on
hyvien kirkkoherrojen ansiosta ollut kunnossa.
Olisimme halunneet jatkaa edelleen nykyisen
seurakunnan puitteissa, mutta meitä suuremmat voimat päättivät kuitenkin toisin.
- Meitä on kiinnostanut uuden seurakunnan
nimi. Ehdotimme, että uuden seurakunnan nimeksi tulisi lyhyt ja naseva Munkin seurakunta
sen sijaan, että käytettäisiin toista lopetettavien
seurakuntien nimistä. Monet järjestöt käyttävät
pitempää Munkinseudun nimeä, mutta se on turhan pitkä, eikä meidän tarvitse matkia maallisia
yhteisöjä. Kirkkohallitus on kuitenkin jo tehnyt
päätöksensä ja uuden seurakunnan nimeksi tulee Munkkiniemen seurakunta.
- Uskon uuden seurakunnan käytännön toimintojen hakeutuvan alueen kaikkia osia tasapuolisesti palveleviksi. Asioinnin helpottamiseksi

OmaOstari ......................
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KIVITORPPA Raumantie 1, Helsinki. puh. 010 766 3960.
Avoinna ma-pe 11-22, la 11-21, su 12-21.

Kaupunginosayhdistys Munkinseutu – Munksnejden r.y.
Munkkivuori on osa aluetta, jota kutsutaan Munkinseuduksi. Peruspiiriin kuuluvat lisäksi Vanha Munkkiniemi, Niemenmäki, Talinranta,
Kuusisaari, Kaskisaari ja Lehtisaari. Yhdistys on perustettu 1972 ja
sen toiminnan tarkoituksena on alueen asukkaiden viihtyvyyden
lisääminen ja asumisolojen kehittäminen. Edelleen yhdistyksen
toimintaan kuuluu alueen suunnitteluun vaikuttaminen ja asuinympäristön suojelu.
Yhdistyksen toiminta saa erilaisia muotoja, kuten: tiedotus- ja
keskustelutilaisuudet, aloitteiden tekeminen, lausuntojen antaminen viranomaisille, tiedottaminen asukkaille, alueen tunnetuksi
tekeminen ja yhteyksien ylläpitäminen muihin kaupunginosayhdistyksiin.
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä toiminta-alueen yksittäiset henkilöt. Äänioikeudettomana kannattavana jäsenenä voi olla joko yksittäinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on Tarja Sarjakoski, tarja.sarjakoski@iki.ﬁ.
Vuoden 2004 alussa Munkinseudulla oli n. 17 000 asukasta, joista Vanhassa Munkkiniemessä
asui n. 8300 ja Munkkivuoressa n. 4600. Työpaikkoja alueella oli reilut 3000 kpl, lähinnä alueen
suurissa toimistoissa. (Tiedot yhdistyksen esitteestä )

...................... OmaOstari
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Maija Karhi – oikea ja aito
Maija Karhi on nykyään
munkkivuorelainen ja asunut
suuren osan elämästään Munkinseudulla, mutta kertoo olleensa uskotonkin alueelle. Tuttuja
hänellä on alueella paljon. Kun
istumme juttelemassa Munkkivuoren ostoskeskuksen Fazerin
kahvilassa, niin yhtenään joku
ohikulkija tervehtii ja vaihtaa
muutaman sanan.
Karhi on nyt virallisesti eläkkeellä näyttelijäntyöstä, mutta
hän on edelleen aktiivisesti mukana monenlaisessa teatteriin
liittyvässä. Hän on tekee freelancerina näyttelijän työtä ja mm.
käy luennoimassa teatterista erilaisille ryhmille.

Muistelmateos
Viime vuonna hän keskittyi
tekemään Maija Karhi Samppanjaluonne, minäkö? –muistelmateostaan. Tammen julkaisemasta kirjasta on tullut kovasti
myönteistä palautetta ja sen on
sanottu olevan helppolukuinen.
Karhi halusi siihen mukaan huumoria ja itseironiaakin ja tahtoi myös, että hänen
oma äänensä kuuluu siinä.
Millaista oli tehdä kirjaa?
- Kyllä siinä tuli paljon kapuloita rattaisiin
ja monenlaista käännettä.
Toimittajaakin joudutti vaihtamaan matkan
varrella ja uusikin toimittaja sairastui välillä,
mutta Karhi oli sitkeä ja päätti että:
- Perhana, nyt en anna periksi.
Hän muokkasi tekstiä paremmin omaan
suuhunsa sopivaksi ja myös kirjoitti lisää. Hän
olisi halunnut kirjasta vieläkin täyteläisemmän,
mutta kustantaja päätti kirjan sivumäärän.
Maija Karhin elämä on ollut niin kirjava, ettei
sitä neljään sataan sivuun saada mahdutettua.
Hän pohtii, että kirjassa jäi vähemmälle ainakin
hänen valtaisa työnsä radio- ja televisioteatte-
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reissa. Myös näytelmiä olisi voinut analysoida
enemmän – ja ihmissuhteista olisi voinut kirjoittaa laajemmaltikin, mutta hyvä näin.
- Olen onnellinen, että kirjasta on pidetty. Ainahan voi kirjoittaa uuden kirjan ja sisällyttää siihen kaiken sen, mitä jäi pois, naurahtaa Karhi.

Rakkaimmat työt
Kun kysyn, mitkä työt ovat olleet erityisen
rakkaita, niin Karhi vastaa, että niitä on niin paljon. Sellaisia, kuten ensimmäisiä rooleja eri teattereissa, muistaa erityisellä lämmöllä. Sitten
sellaiset elokuvat kuten Maria Jotunin novellien
pohjalta käsikirjoitettu Kun on tunteet ja Tuuli
Reijosen romaaniin pohjautuva Vaarallista vapautta ovat olleet mieleenpainuvia.

19

Ammattitaitoinen henkilökuntamme palvelee sinua kaikissa
kauneudenhoitoon liittyvissä
asioissa.
Tieto, taito ja jatkuva koulutus
sekä luonnolliset pehmeät tuotteet takaavat kauniin lopputuloksen ja asiakkaidemme tyytyväisyyden.
Lisätietoa nettisivustostamme:

Munkkivuoren Ostoskeskus
puh. 553 555

Myös Tsehovin näytelmä Kolme sisarta,
Strindbergin Isä ja Intimiteatterissa tehty roolisuoritus näytelmässä Pelon talo, muistuvat tärkeinä mieleen.
Rouva Suorasuu oli ensimmäinen suuri rooli
Kansallisteatterissa. Kansallinen tarjosikin töitä
laidasta laitaan.
- Jossain vaiheessa tuntui, että sitä näytteli
pelkästään seurapiirityttöjä, mutta kyllä niistä
tyttöjen rooleista pääsi eroon aikanaan aivan
luonnollisista syistä, heläyttää Karhi.
Kun Maija Karhi jäi eläkkeelle Kansallisesta,
niin hän totesi, että nyt hän voisi vaikka näytellä
Peppi Pitkätossua.
- Se olisikin oikea luonnerooli, hän toteaa.

Monipuolisia töitä
Paljon komediaa tehneenä hän nautti, kun
sai tehdä myös esim. tragedioita. Töitten monipuolisuus kehittää näyttelijää.
- Teet paljon erilaisia rooleja, onnistut, epäonnistut; esiinnyt pienellä näyttämöllä, suurella
näyttämöllä; teet töitä eri välineille, niin sieltä se

oma ilmaisu löytyy. Vaikka rooli ei aina olisikaan
aivan oma, niin se on vain tehtävä. Se on ammattitaitoa, se. Ja kun yksi työ on tehty, niin taas olet
nollapisteessä uuden haasteen edessä.
Vielä eläkkeellä ollessaan hän näytteli Kansallisen Equus-näytelmän pääroolin äitiä vuonna
1999. Näytelmän aikaan häneltä katkesi jalka ja
lääkäri ihmetteli valtaisaa intoa päästä heti takaisin töihin. Niinpä Karhi esitti roolinsa 15 kertaa pyörätuolista. Invataksi toi teatterille ja haki
näytelmän lopussa.
- Jotenkin tuntuu kuin olisin ollut parempi siinä roolissa pyörätuolista kuin ilman, muistelee
Karhi.
Näytelmän hevoset olivat tyyliteltyjä eli niitä
esittivät Sibelius-Akatemian opiskelijat. Karhin
mielestä tyylitellyt hevoset olivat onnistuneempia kuin elokuvassa olleet oikeat hevoset.

Valtaisa menestys
Anja Pohjolan kanssa hän esitti heille kirjoitettua näytelmää Mies se on vainajakin, joka kertoo kahdesta vanhasta sisaruksesta. Näytelmän
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ensi-ilta oli Kansallisen Willensaunassa ja se sai
valtaisan suosion ja sitä esitettiin myös ympäri
Suomea, kaikkiaan yli 300 kertaa. Suosion syitä
pohtiessaan Karhi toteaa, että yleisön oli helppo
samaistua näytelmään. Kaikki sellaiset aihepiirit, joihin ihmisillä on tartuntapintaa, vaikuttavat
erityisesti yleisöön.
Maija Karhi on työnsä vuoksi lukenut runsaasti näytelmäkirjallisuutta, mutta myös romaanit ovat aina kiinnostaneet.
- Turussa luin lapsena paljon ja kun sain jonkin kirjan, jota olin kauan odottanut, niin saatoinpa tekeytyä sairaaksi ja jäädä koulusta kotiin,
jotta sain nopeasti lukea sen.
Karhi kertoo olevansa hidas
lukija, kun hänen pitää visualisoida
kaikki lukemansa kuviksi, samaan
tapaan kuin näyttelijä muodostaa
kuvaa roolistaan.

Se kolmas osapuoli

” ...yleisö on se kolmas osapuoli, suuri
vastanäyttelijä, jonka pitää vakuuttua,
järkyttyä, nauraa...”

- Näyttelijät varmaan ovat sosiaalisempia kuin muun alan taiteilijat, Karhi
aprikoi. Näyttelijän työ vaatii, että otetaan toiset
huomioon. Yksin ei ole mitään, ellei nyt satu tekemään monologia – ja ne ovat aika harvinaisia.
Keskustelemme energiasta ja sen roolista
näyttelijäntyössä. Näyttelijä hallitsee yleisönsä
energian kautta. Vaikka näyttelijät ovat tilanteessa näyttämöllä ja puhuvat toisilleen, niin yleisö
on se kolmas osapuoli, suuri vastanäyttelijä, jonka pitää vakuuttua, järkyttyä, nauraa…
Joskus aistii, että jokin näytelmä on aivan
väärä katsomossa istuville tai suurelle osalle
heistä. Näin käy esim. silloin kun yleisönä on
ryhmiä, joille näytelmä ei kenties ole aivan se oikea. Silloin ihmisten valloittaminen vaatii todella
paljon energiaa. Myös silloin, jos jokin näytelmä
on jouduttu perumaan aivan viime hetkellä ja tilalla esitetään toinen kappale, niin yleisö pitkään
suree sitä, ettei nähnytkään sitä mitä tuli katsomaan, ennen kuin tempautuu mukaan esitettävään näytelmään.

Ainesta vaikka väitöskirjaksi
Karhi pohtii, että näistä teatterista liikkuvista energioista ja niiden voimista voisi tehdä vaikka millaisen väitöskirjan. Esim. komediaa esitet-
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täessä sitä tietää kyllä, milloin koko näytelmän
aikana yleisö tulee nauramaan tai taputtamaan.
Reaktioista voi päätellä jopa sen minkä ammattiryhmän edustajia siellä istuu tai sen, että ovatko he pääkaupungista vai jostain muualta.
- Tämä on todella mielenkiintoista ja tutkimisen arvoista. Olisi antoisaa tutkia vuorovaikutusta teatterissa, sitä miten ja miksi yleisö reagoi
esityksiin.
Karhin mielestä rooleja jaettaessa tulisi
myös miettiä keitten näyttelijöiden energiat sopivat suotuisasti yhteen ja saavat aikaan hyvän
esityksen.

Kun energiat ovat kohdallaan, niin valloittaa
yleisönsä.
- Näytelmässä voi pitää vaikka kuinka pitkän
tauon, niin yleisö on hiiren hiljaa, jos on tauko on
oikeassa kohdassa ja hallittu, summaa Karhi.

Uskotonkin Munkinseudulle
Munkkivuoren tienoilla Karhi on elänyt suurimman osan elämäänsä. Jo teatterikouluaikoihin hän asui useassa eri paikassa Munkkiniemessä. Hän myöntää olleensa välillä uskotonkin
Munkinseudulle:
- Naimisiin mentyämme asuimme vajaat 10
vuotta Pohjois-Haagassa ennen kuin muutimme
takaisin Munkkiniemeen.
Maija Karhi kertoo käyneensä Munkkivuoren
ostoskeskuksessa ostoksilla ja jo edesmenneen
Anja Ahlbergin kammattavana Tukkatalossa vuosikymmeniä. Munkkiniemestä liikkeet koko ajan
vähenivät, joten oli hyvä, että tämä ostoskeskus
oli lähellä.
Munkkivuoreen, aivan ostoskeskuksen liepeille, Karhi muutti reilut 10 vuotta sitten, kun
hänen puolisonsa Lasse Kärävä kuoli. Hänen oli
tarkoitus muuttaa taas Munkkiniemeen, mutta
se ajatus on nyt hylätty ja hän pysyy munkkivuorelaisena.

1959
Tapahtui vuonna

Vuonna 1959 tapahtui monia merkittäviä ja
muistorikkaita asioita. Tässä lyhyt uutiskatsaus
meiltä ja muualta:
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Suomi
Suomen ja Venäjän suhteet

Vuoden ensimmäisenä päivänä Batista pakeni Havannasta Fidel Castron joukkojen edetessä kohti kaupunkia, jonne ne saapuivat seuraavana päivänä ja 7.1. Yhdysvallat tunnusti Fidel
Castron johtaman Kuuban hallituksen.

21. helmikuuta Tasavallan presidentti Urho
Kekkonen ja rouva Sylvi Kekkonen matkustivat
yksityisluonteiselle vierailulle Neuvostoliittoon.
Leningradissa Kekkonen tapasi kaupunkiin yllättäen saapuneen puoluejohtaja Nikita Hruštšovin,
jonka kanssa hän keskusteli ns. yöpakkasten
aiheuttamasta maiden välisestä kriisistä. Presidenttipari palasi kotimaahan 25. tammikuuta.

Intia, Kiina ja Tiibet

Suomen puolueet

Castron Kuuba

17. maaliskuuta – Tenzin Gyatso, 14. dalailama, pakeni Tiibetistä Intiaan Kiinan murskattua
tiibetiläisten kapinan ja huhtikuun alkupäivinä
Intia myönsi maahan paenneelle Dalai Lamalle
turvapaikan. Tästä alkoi pitkään kestänyt selkkaus näiden valtioiden välillä.

Puoluerintamalla oli kovasti liikehdintää:
9. helmikuuta Pieksämäellä perustettiin
Maalaisliitosta eronneen kansanedustaja Veikko Vennamon johdolla Suomen Pientalonpoikien
Puolue.

Yhdysvallat

Yhdysvaltoihin liitettiin kaksi viimeisintä
osavaltiota: Alaska tammi- ja Havaiji elokuussa.

Avaruuden valloitus

Avaruuden valloitus oli vielä alkuvaiheessaan, mutta tapahtumia oli silläkin saralla jo
1959:
2. tammikuuta – Luna 1 poistui ensimmäisenä aluksena maapallon kiertoradalta.
16. elokuuta – USA:n Explorer VI lähetti ensimmäisen kuvan maasta avaruudesta.
14. syyskuuta – Neuvostoliiton Luna 2 törmäsi kuuhun ensimmäisenä ihmisen tekemänä
aluksena..
7. lokakuuta – Luna 3 otti ensimmäiset kuvat kuun pimeästä puolesta.

Eurooppa

Vuoden alussa alkoivat Ranskan, Italian,
Belgian, Luxemburgin, Alankomaiden ja LänsiSaksan yhteismarkkinat (EFTA).
Heinäkuun 2. päivänä vietettiin Belgiassa
kuninkaallisia häitä: prinssi Albert nai italialaisen prinsessa Paola Ruffo di Calabrian.
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6. toukokuuta Sosialidemokraattien oppositio järjestäytyi Helsingissä pitämässään kokouksessa puolueeksi ja otti nimekseen Työväen
ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto
(TPSL). Puolueen puheenjohtajaksi valittiin Emil
Skog.
14. kesäkuuta SDP vietti 60-vuotisjuhliaan
Porissa. Puolueen puheenjohtaja Väinö Tanner
sanoi puheessaan, että “sosialidemokraattien
päätaistelu tullaan edelleen käymään kommunistista ajatussuuntaa vastaan”.
Vuonna 1959 helsinkiläinen valtiotieteen
maisteri Juha Rihtniemi valittiin Kansallisen kokoomuksen puoluesihteeriksi. Hänestä tuli myöhemmin Kokoomuksen puheenjohtaja.

...ja suussa suli
makupala
Kola
(Hellas), jota sai
mintun-, kerman-,
kaakaon- tai pähkinänmakuisena.

Muita uutisia

Elokuvat

21. elokuuta Tulilahden leirintäalueelta Heinävedellä löydettiin surmattuina ja suohautaan
peitettyinä jyväskyläläiset 27. heinäkuuta kadonneet Eine Nyyssönen ja Riitta Pakkanen. Marraskuussa pohjanmaalainen sekatyömies Runar
Holmström pidätettiin epäiltynä murhista. Hän
hirttäytyi sellissään kesken oikeudenkäynnin, joten asia raukesi, koska muita epäiltyjä ei ollut.
Nykymuotoiset TV-uutiset saivat alkunsa
1.9.1959, jolloin aloitti Kamerakierros-niminen
uutiskatsaus.
1. lokakuuta Helsingin hiippakunta aloitti
toimintansa ja ensimmäiseksi piispaksi vihittiin
Martti Simojoki.
Vuonna 1959 Väinö Linnan Täällä Pohjantäden alla 1. osa julkaistiin.
Presidentti K.J. Sthåhlbergin patsas pystettiin Helsingissä arvokkaalle paikalle Eduskuntatalon eteen. Patsaan paljasti presidentti Urho
Kekkonen.
Vuoden Miss Suomeksi oli Tarja Nurmi ( sittemmin Berggårdh), hänet valittiin poikkeuksellisesti Miss Suomeksi seuraavanakin vuonna, sillä
silloin tarjolla olleista ehdokkaista ei tuomariston mielestä kukaan ollut Miss Suomi –tittelin
arvoinen
Vuoden 1952 Miss Universum Armi Hilario
vieraili Suomessa puolisonsa Gilin kanssa.
Suomessa vuoden suurin viihdetapahtuma
oli Paul Ankan konsertti Linnanmäellä 25 000
kuulijalle 18.8.
Vuonna 1959 hula-hula –hullutus on kiivaimmillaan...
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Suosituimmat iskelmät

Ulkomaisten esiintyjien listaa hallitsi Paul
Anka, kaikkiaan 4 levyä 10 ensimmäisen joukossa. Nat King Cole, Kingston Trio ja Elvis Presley
löytyvät myös listoilta.
Kotimaisten listan kärki on hyvin naisvoittoinen: Brita Koivunen, Eila Pienimäki, Annikki Tähti, Eila Pellinen.
Vuoden 1959 kansainvälisiä elokuvamenestyksiä olivat mm. Ben Hur (Charlton Heston) ja
Piukat paikat (Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack
Lemmon), Rio Bravo (John Wayne, Dean Martin),
Alfred Hitchcokin Vaarallinen Romanssi (Gary
Grant, Eva Marie Saint) sekä The Diary of Anne
Frank.
Suomalaisissa elokuvissa seikkailivat Virtaset ja Lahtiset sekä Pekka ja Pätkä. Suomisen
perheen vaiheista kertova viimeinen elokuva sai
ensi-iltansa 1959. Aatamin puvussa ja vähän Eevankin elokuvasta ilmestyi saksalaisen Franz M.
Langin ohjaama ja Saksan markkinoille tarkoitettu versio nimellä 2 x Adam, 1 x Eva.

Urheilu

Kesällä 1959 käydyissä yleisurheilun maaotteluissa Suomi voitti Unkarin, Ruotsin ja Italian
ja hävisi Iso-Britannialle.
Vuoden urheilijaksi valittiin luistelija Juhani Järvinen, joka voitti samana vuonna Oslossa
yleisluistelun maailmanmestaruuden (matkat:
500, 1500, 5000 ja 10 000 m). Toivo Salonen
oli toinen. Squaw Valleyn talviolympialaisten
esikisoissa Järvinen luisteli 1500 m maailmanennätyksen, joka pysyi voimassa lähes 7 vuotta.
Järvinen äänestettiin myös vuoden 1959 suosituimmaksi suomalaiseksi.
Vuoden naisurheilijaksi valittiin hiihtäjä Siiri
”Äitee” Rantanen.
Mäkihypyn kärkikaartiin kuuluivat veljekset
Juhani ja Kalevi Kärkinen sekä Veikko Kankkonen, Niilo Halonen ja Eino Kirjonen.
Kesäkuussa ruotsalainen Ingemar Johansson voitti amerikkalaisen Floyd Pattersonin ja
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saavutti raskaansarjan maailmanmestaruuden.
Syyskuussa Johansson vieraili Helsingissä ja
esiintyi Elis Askin ammattilaisillan vetonaulana.

Kuolleita

Yhdysvalloissa kevyen musiikit tähdet Buddy Holly, Ritchie Valens ja Jiles Perry Richardson
(“The Big Bopper”) kuolivat lento-onnettomuudessa.
Muita tunnettuja tuona vuonna kuolleita yhdysvaltalaisia olivat mm. elokuvaohjaaja Cecil
B. DeMille, näyttelijä Lou Costello, kirjailija Raymond Chandler, arkkitehti Frank Lloyd Wright,
poliitikko ja ulkoministeri John Foster Dulles,
jazz-muusikko Billie Holiday, laulaja Mario Lanza
ja näyttelijä Errol Flynn.
Suomalaisista vuonna 1959 kuolivat mm.
poliitikot P.V. Heikkinen, Toivo Kujala ja Emil Huunonen, säveltäjät Yrjö Kilpinen ja Armas Launis
sekä kenraali Ruben Lagus sekä kirjailija Helvi
Juvonen.
Myös iskelmäsanoittaja Kerttu Mustonen
(Liljankukka, Siks oon mä suruinen, Sä muistatko metsätien jne.) kuoli samana vuonna.

Syntyneitä

Vuosi oli kevyen musiikin tulevaisuudelle
merkittävä, sillä esim. kolme Eppu Normaali -yhtyeen jäsentä (Juha Torvinen, kitaristi; Aku Syrjä,
rumpali sekä serkkunsa Martti Syrjä, laulaja ja
sanoittaja) syntyi 1959. Samana vuonna syntyivät myös Meiju Suvas, Tuula Amberla, Tommi
Läntinen ja Pertti Nieminen (Neumann)
Helmikuussa syntyi tuleva kirjailija Jari Tervo ja maaliskuussa tuleva kansainvälinen elokuvaohjaana Renny Harlin (Harjola)
Suomen poliittisen tähtitaivaan tulevia jäsenistä Ville Itälä ja Päivi Räsänen syntyivät ao.
vuonna.
Ulkomailla syntyneistä mainittakoon sakslainen näyttelijä Nastassja Kinski, ranskalainen
elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Luc
Besson, yhdysvaltalainen kitaristi Richie Sambora (Bon Jovi) sekä yhdysvaltalainen koripalloilija
Earvin Johnson (“Magic Johnson”).
Myös suosittu sarjakuvasankari Asterix syntyi Belgiassa vuonna 1959.

3.12.1959

avattiin Munkkivuoren ostoskeskus.

...................... OmaOstari

24

Idean isä arkkitehti Olavi Terho sai Munkkivuoren alueen kaavoitettavaksi ja suunnittelijana toimi professori Antti Pernaja ja arkkitehti Nils Sandel. Rakennuttaja Otto Wuorio
Oy:n toimitusjohtaja Lauri Reunala kävi ottamassa mallia uudelle kaupan keskittymälle
“Suomen ensimmäiselle ostoskeskukselle”
aina Amerikasta asti.
Shopping center -käsite toi aivan uusia
asioita suomalaiseen ostokulttuuriin. Se tarkoitti, että perheiden ostaminen keskitettiin
yhteen paikkaan eli liikekeskukseen, jossa
monet yrittäjät tarjosivat tuotteitaan. Ostajat
palvelivat itse itseään ja ostoskärryjen arvostus nousi.

Kiistaa nimestä
Ostoskeskus nimityksestä oli ristiriitaisia
näkemyksiä. Kielitoimisto oli sitä mieltä, että
kysymyksessä oli ostokeskus, koska siellä
ostetaan ja myydään. Professori Kustaa Vilkunan ehdotus kaikille kauppiasyhteisöille
oli “Puhos”. Puhos-sanaa käytetään
varsinkin Pohjanmaan lakeuksilla
kukkulalle rakennetuista asuinalueista, joka olivat turvassa kevättulvilta. Nimeä kokeiltiin jopa käytännössä
ja roskapöntöissäkin luki: Pidä puhos
puhtaana. Ei puhos eikä ostokeskuskaan kuitenkaan sytyttänyt kansaa
vaan paikan nimeksi valikoitui ostoskeskus ja alkuperäinen toteutettava
nimiehdotus oli “Munkkivaaran ostoskeskus” joka esiintyi jonkin aikaa jopa
paikallisen apteekin nimenä. Käytännössä nimeksi kuitenkin vakiintui Munkkivuoren ostoskeskus alueen nimen mukaisesti. Kansan suussa ostoskeskuksesta on
tullut lyhyesti ostari.
Uuden mielenkiintoisen kauppapaikan
vetonauloja olivat: Fazer, Varuboden, HOK:n
Baari, Kemikalio Clou sekä monet pankit kuten HOP, SYP, Torkkeli sekä KOP, joka oli jo
toiminut muutamia kuukausia autokonttorista käsin .
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Päivittäistavarakauppiaana toimi PIVO,
joka toi ensimmäisenä kauppaansa itse valmistetut einesruoat. 1960-luvulla mainostettiin
Munkkivuoren ostoskeskuksen hyviä liikenneyhteyksiä ja parkkipaikkoja.

Ostoskeskus laajenee
Ostoskeskusta laajennettiin ja uudistettiin
1964, jolloin rakennettiin sen yhteyteen Suomen
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ensimmäinen metroasema. Seuraava uudistus- ja korjaustyö tapahtui 1994. Se toi ostarille
parkkihallin sekä sen lisäsiiven, jossa sijaitsee
S-Market.
Vuonna 2002 Suomen Museovirasto tutki
kaikki ostoskeskukset. Tutkimuksessa todettiin Munkkivuoren Ostoskeskuksen olevan A 1
-luokan ensimmäinen niin toiminnallisuudeltaan
kuin kulttuuriarvoltaan. Eritoten suojelukohteeksi rakennuskaavoitukseen määriteltiin ns. “ Paviljongit”. Helsingin kaupunki ja Museovirasto
toteavat kuitenkin nykyajan vaateet ja tukevat
tulevia parannustöitä.

Yrittäjäyhdistys perustetaan
Munkkivuoren lämminhenkinen ostoskeskus ei siis jää polkemaan paikallaan vaan kauppiaiden vuonna 1991 perustama Munkin yrittäjäyhdistys ry toimii aktiivisesti koko Munkinseudun
ja eritoten ostoskeskuksen kehittämiseksi. Yhteistyössä paikallisten koulujen, Munkinseudun
kaupunginosayhdistyksen sekä Helsingin kaupungin eri tahojen ja virastojen kanssa ostarin
yrittäjät ovat kehittäneet: liikenneturvallisuutta,
opasteita, palveluita, turvallisuutta sekä asiointimukavuutta.
Yrittäjien tulevat uudistukset ja suunnitelmat
tähtäävät edelleen paikalliseen kehitykseen, jotta kaupunginosan vireä elinympäristö palvelee
parhaalla mahdollisella tavalla siellä asuvia.

Yrittäjäyhdistys julkai
si myös
omaa lehteä 90-luvu
lla.

Ostarin ensimmäisiä yrityksiä
Munkkivuoren Sanomien 4/59 -numeron mukaan avasivat toimipisteen Munkkivuoren ostoskeskukseen ensimmäisten joukossa seuraavat yritykset:
Helsingin Osakepankki (HOP), Helsingin Osuuskauppa, Helsingin Talouskauppa Oy, K-valintamyymälä - Täydellinen elintarvikeliike, Kansallis-Osake-Pankki (KOP), Oy Karl Fazerin Konditoria Ab, Kelloseppä
Tauno Virtanen, Kemikaaliliike Irmeli Sahras, Kemikaaliliike Isa Virkkunen, Oy Lindström Ab, Munkkiniemen Kirjakauppa Oy, Munkkivuoren Apteekki, Osakeyhtiö Neovius, Osuusliike Elanto, Oy Pohjoismaiden
Yhdyspankki (PYP), Pohjolan Pesula Oy, Rautatiekirjakauppa Oy, Sanoma Oy, Suomen Turistiauto Oy ja
Torkkelin Säästöpankki. Näistä on vieläkin ostarilla
melkoinen joukko, joskin nimet - ja osin omistajatkin
- ovat vaihtuneet.
Todellinen pioneeri oli KOP, joka jo kesällä 1959
avasi autokonttorin Munkkivuoreen. Konttori toimi
puoli päivää Ulvilantie 10:n kohdalla ja toiset puoli
päivää Ulvilantie 27:n kohdalla. 3.12. toiminta siirtyi
kiinteään konttoriin ostarille.
PYP, myöhemmin SYP eli Suomen Yhdyspankki,
hankki vuonna 1986 omistukseen HOP:n ja sulautti
sen itseensä ja vuonna 1995 pankkikriisin johdosta
yhdistyi KOP:n kanssa uudeksi Merita Pankiksi. Vuonna 1997 Merita yhdistyi ruotsalaisen Nordbankenin
kanssa, jolloin syntyi Merita Nordbanken ja vuonna
2001 konserni otti käyttöön nimen Nordea. Nordean
konttori sijaitsee ostarilla vielä tänäänkin eli näin ollen HOP, KOP, PYP ja SYP ovat tavallaan jäljellä vieläkin.
Torkkelin säästöpankki puolestaan fuusioitiin
Helsingin Säästöpankkiin eli nykyiseen Aktiaan, jonka konttori on ostarilla tänäänkin.
Munkkivuoren Apteekki (nyt Munkki Apteekki)
aloitti ostarilla jo 2.12.59. Myös Fazerin Konditoria
(Cafe Fazer Munkkivuori) toimii ostarilla edelleen.
Vuonna 1959 ostarilla ollut Oy Lindström Ab ei ole
sama yritys kuin Sol Pesulapalvelut, mutta omistajat
ova toisilleen sukua - sisarukset.
Rautatiekirjakauppa Oy:n (nyk. Rautakirja Oy)
R-kioski löytyy sekin ostarilta. Rautakirja, joka nykyään on osa Sanoma-konsernia, omistaa myös Suomalaisen kirjakaupan.
Tauno Virtasen kellosepänliike siirtyi 70-luvulla
Olli Naumaselle ja sai uuden toiminimen Uusi Kello.
Naumaselta liike siirtyi 90-luvulla Raija Immoselle ja
siitä tuli Uusi Kello Oy.
K-valintamyymälä tunnetaan tänään nimellä KSupermarket Munkki. Toinen päivittäistavarakauppa
on S-market, joka taas on osa tällä vuosituhannella
syntynyttä Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) -ketjua.

...................... OmaOstari
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Muuttuva ostoskeskus

1990-luvun alkupuolella ostarin yrittäjinä olivat ylläolevassa kuvassa mainitut.
Kaikki tämän sivun kuvat Munkinseudun aluesanomista.

Yritykset tänään:

Yritykset

Ostoskeskuksessa tehtiin suuri remontti
vuonna 1994 ja alue sai nykyisen muotonsa
(kuva yllä). Silloin myös valmistui parkkihalli.

vuonna 1

994

Lue lisää tulevaisuuden suunnitelmista sivun 42
artikkelista: Uskoa uudistuvaan ostoskeskukseen löytyy.

OmaOstari ......................

Ostokeskuksen nykyiset yritykset on listattu seuraavilla neljällä sivulla. Ajantasaisia
tietoja yrityksistä löytyy kunkin yrityksen omilta nettisivuilta sekä kootusti Munkkivuoren
ostoskeskuksen sivustosta: www.munkkivuori.
com.
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Munkkivuoren ostoskeskus
Raumantie 1
00350 Helsinki
www.munkkivuori.com

...................... OmaOstari
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Munkkivuoren ostoskeskuksen yritykset

Osoite on Raumantie 1, 00350 Helsinki, ellei alla toisin mainita.

9

1
Uusi Kello Oy
09 550 363
2

Zadonna
09 557 405, zadonna.ﬁ

3

10
K-Kenkä Munkkivuori
09 555 531
k-kenka.com
11

Ravintola Kivitorppa
010 766 39 60
4&
30

Aktia Säästöpankki Oyj - Aktia
Sparbank Abp
010 247 6730, aktia.ﬁ

Instrumentarium
0201 70 8170. instru.ﬁ
12

Handelsbanken
010 444 3300
handelsbanken.ﬁ

Fazer Cafe Munkkivuori
09 553 213
fazer.ﬁ/munkkivuori
cafe.munkkivuori@fazer.ﬁ

5
Tiimari Oyj
09 340 4457, tiimari.ﬁ

13

6

Parturi-kampaamo Stil Oy
09 551 370
Nettiajanvaraus: www.haircut.ﬁ

Posti (00350)
0200 71 000, posti.ﬁ
15

7
K-Supermarket Munkki
020 743 1840
k-supermarket.ﬁ
munkkiniemi.com/munkki

OmaOstari ......................

Helsingin OP Pankki, Munkkivuori
0100 0500
op.ﬁ, helsingin@op.ﬁ

29

16

24
Suomalainen kirjakauppa
010 405 4320
suomalainenkirjakauppa.ﬁ
munkkivuori@suomalainenkk.ﬁ

Rohdos Munkki, 09 555 770
25

17

Munkki Apteekki
09 5656010, munkkiapteekki.ﬁ

SOL Pesulapalvelut
0424 57 60 05
26
18

Dextra
ajanvaraus 09 5601 6111 tai
www.dextra.ﬁ

Kukkakauppa Sakura
09 553 326
27

19

Nordea Munkkivuori
165 45554
nordea.ﬁ tai nordea.com

Tukkatalo kampaamo-parturi
09 553 555, tukkatalo.ﬁ
20

27
S-Market Munkkivuori
09 565 5660, s-market.ﬁ

21

Huoneistokeskus
Helsinki Munkkivuori
0207 803628, gsm 0500 408 633

28
R-Kioski Munkkivuori
09 553 403

22

Parturiliike Leskinen
09 561 2854
29

Pizza Hut, Take Away Shop
09 886 78 650
munkkivuori@pizzahut.ﬁ

Kuvatapio
09 485 865, kuvatapio.com

...................... OmaOstari
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38

31

OloOk
Huopalahdentie 24 (Menuetto)
09 555 453
olook.ﬁ, info@olook.ﬁ,

Alko
020 7112118
alko.ﬁ, ml2118@alko.ﬁ
39

32
Lastenvaateliike Nipsu
09 386 6619

33

34

Teboil Munkkivuori
09 565 5800, teboil.ﬁ
40

Munkkivuoren Fysioterapia
050 374 5161
09 340 5849

Munkkivuoren suutari Oy
Avain- ja teroituspalvelu
09 556 305

Ålandsbanken
Munkkiniemen puistotie 13
0204 293 900
alandsbanken.ﬁ
lansi-helsinki@alandsbanken.ﬁ
42

Munkkivuoren kirkko

Tilaa muistiinpanoillesi:

35
Music Center - soittotilat
09 553 074 ja 050 68 112
(parhaiten tav.ark. klo 9.00 - 11.00)

muce.ﬁ
36

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy
09 4778 130
astala.ﬁ

OmaOstari ......................
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Kaikki palvelut
saman katon alta.
Nyt voit hoitaa yhdellä käynnillä kaikki pankki-,
vakuutus- ja asuntoasiat kerralla kuntoon ja
saada samalla rahanarvoisia etuja. Konttorissamme sinua palvelevat pankkiammattilaisten lisäksi
Pohjolan vakuutusneuvojat ja OP-Kiinteistökeskuksen asuntokaupan asiantuntija. Tervetuloa!
Munkkivuoren konttori, Munkkivuoren ostoskeskus, Raumantie 1. OP 0100 0500, op.ﬁ.
Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Ostoskeskuksen logot kautta vuosien

Ostoskeskuksella on ollut 50-vuoden aikana kolme erilaista logoa. Näistä ensimmäinen on tämä
logo, joka esittää munkkia (alla):
Tuorein logo (vas & alla) on Jussi Kylliäisen käsialaa. Logon lippu vaihtaa väriä juhlavuoden tapahtumien värityksen
mukaan (katso sivu 2) ja juhlavuoden
jälkeen otetaan käyttöön versio, jonka
lipussa lukee:oma ostari.

Seuraavan logon
suunnitteli Reijo Ahlberg
ja se oli tällainen (oik):

...................... OmaOstari
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Ostarin vuosi:

Tunnelmallisia tapahtumia
Munkkivuoressa on sekä yksittäisiä että
ketjujen liikkeitä, jotka kaikki haluavat tarjota
asiakkailleen kaikkein parastaan: viihdykettä,
tunnelmaa, tarjouksia ja hyviä tuotteita.
Ostoskeskuksessa on n. 40 yritystä, jotka
panostavat vuosittain myös muutamiin tapahtumiin. Tässä kuvamuisteloita menneiden vuosien
tapahtumista. Juhlavuonna 2009 ei tavanomaisia kampanjatapahtumia ole.

Ystävänpäivä
Kun joulu on takana, niin on aika orientoitua
uuteen vuoteen. Ystävänpäivä on vuoden ensimmäisen tapahtuman ajankohta. Silloin halutaan
antaa asiakkaille jokin lahja, joka yleensä on
joko palvelutuote tai hintaetu.

OmaOstari ......................

Viisaat päivät
Äitienpäivän tienoilla toukokuussa on Viisaat päivät,
joita on vietetty aina siitä lähtien, kun ostoskeskus vuonna
1994 avattiin uudelleen remontin jälkeen. Kun suuri tavaratalo vietti hulluja päiviä,
niin joku keksi, että vietetään
Munkkivuoressa viisaita päiviä. Viisaiden päivien symboliksi valikoitui pöllö eikä mikä tahansa pöllö
vaan sellainen, jolla on silinterihattu päässä. Tapahtuman tunnusväri on vihreä. Väri kuvastaa
Munkkivuoren luonnonläheisyyttä ja pöllö viisauden lisäksi rauhallista asuinaluetta, lintukotoa.
Vihreähän on myös silmän lepoväri. Vihreä väri
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löytyy myös Munkkivuoren logosta, niin vanhasta kuin uudestakin.
Viisailla päivillä annetaan asiakkaille viisaita asioita eli tietoa ostarista ja sen palveluista.
Osana kampanjaa on pidetty kuluttajatiedotuspäiviä, jossa yritykset ovat jakaneet oman alansa tietoa asiakaskunnalle esimerkiksi vaikkapa
kamerankäytöstä tai pyykinpesusta. Tietysti
kampanjassa tarjotaan myös viisaita tarjouksia
hyvistä tuotteista hyvään hintaan

TERVETULOA ÄRRÄLLE!
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-noutopaketit. Lisäksi Matkahuollon,
VR:n ja Lippupalvelun ja Lippupisteen lippujen
lunastus helposti samalla käynnillä.

Munkkivuori, Raumantie 1, puh. 553 403
Avoinna: ma-pe 7–21.15, la 8.30–21.15 ja su 10–20

Syyssenssit

Munkkivuoren tapahtumissa, myös Viisailla päivillä, on ollut monnelaisia esiintyjiä. Yksi heistä on ollut Marco Bjurström, joka on suunnitellut Munkkivuori-nimisen
tanssinkin. Kun tanssi esiteltiin se
herätti runsaasti hilpeyttä ja yleisö tanssi
innolla mukana.
Kesäaikaan ostarilla on musiikki- ja
tanssiesityksiä sekä
muuta kevyttä kesäistä ohjelmaa.

Syyskauden avaavat Syyssenssit, jotka nekin aktivoituivat ensimmäisen suuremman remontin jälkeen v. 1994. Tapahtuma on kaikista
kampanjapäivistä ohjelmallisin ja viihteellisin. Kkauppa ollut kovasti
aktiivinen ja järjestänyt erilaisia ruokatarjoiluja.
Syyssenssit on
aina ollut elämys,
jossa
kaikki ikäryhmät huomioidaan. Lapsille on järjestetty runsaasti
omia aktiviteetteja, kuten piirustuskilpailuja, poniratsastusta jne. Jokaiselle
ikäryhmälle on ollut tarjolla monenlaisia yllätyksiä, kuten esim. mielenkiintoisia kirjailijahaastatteluja. Ostarille
on myös pestattu isoäiti lukemaan satuja ja oikea satuprinsessakin on ollut paikalla.

...................... OmaOstari
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a, soi
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Ruoka on tapa
htumissa aina
maittanut
olipa se lähtöis
in soppatykistä
tai julkkiskokin pannu
sta!
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Munkkivuoren Kukkakauppa

Sakura

Kukkakauppa on ollut Munkkivuoren
Ostoskeskuksessa jo n. 40 vuotta: olen
toisen polven kukkakauppayrittäjä/ﬂoristi.

Liikkeessämme tärkeintä ovat

tuoreus ja laatu!

”Muista aina liikenteessä,
monta vaaraa ompi eessä...

Hoidamme kaikki sidontatyöt mm.
surusidonta, hautavihkot ja arkkulaitteet
morsiussidonta, ristiäiskukkaset yms.
Olemme avoinna joka päivä!
Floristi Risto Seppälä
puh. 09-553326

Joulukausi
Joulu on kaikilla sydämissä ja ostari on halunnut välittää sen asiakkailleen. Marraskuussa
ostari pukeutuu jouluun. Käytävillä tuntuu, maistuu, tuoksuu ja näyttää joululta. Joulunaikaan
liittyvät myös perinteiset jouluntapahtumat, jotka tuovat joulunlämpöä ihmisille eli kauneimmat
joululaulut, laulavat ja musisoivat
tontut ja glögitarjoilut. Joulupukki
poroineen vierailee ostarilla.
Jouluista hyvää mieltä on
myös
levitetty
kauemmaksi, sillä erilaisten har-

rastuspiirien on ollut mahdollista kerätä ostarilla
rahaa toimintaansa varten.
Ostarilla on myös ollut Lähetystori, jonka
kautta Karjalaan on lähetetty lämmöllä ja hyvin
ajatuksin tavaraa puutteessa oleville rekkalasteittain. Lähetystori on ollut joko joulun tai joskus myös Viisaiden päivien yhteydessä.
Ostari on yhtä aktiivinen kuin sen asiakkaat
ja yrittäjät. Tästä elinvoimaisesta ostarista voi
nähdä, että henkeä, älyä, tunnetta ja toimintaa
löytyy.

...................... OmaOstari
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Ostarin tapahtumissa on usein ollut mahdollista tutustua erilaisiin vauhdikkaisiin
laitteisiin - ja niiden kuljettajiin.

OmaOstari ......................
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Kaikki ainekset
hyvään ateriaan,
S-marketista

Vauhdin hurmaa nuorella iällä...

�������������������
�������������������

Palvelemme ma-pe 7-21, la 7-18.

.. ja välillä liikutaan maltillisemmin...

S-market Munkkivuori, Raumantie 1, p. 010 76 61050

...................... OmaOstari
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Julkisuuden henkilöt ovat usein vierailleet ostoskeskuksen tapahtumissa.

OmaOstari ......................
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Helsinki - Munkkivuori
Handelsbankenilla on Suomen
tyytyväisimmät pankkiasiakkaat.
Handelsbanken oli EPSI-Ratingin
kaikilla mittareilla ykkönen
asiakastyytyväisyydessä tänä vuonna.
Olemme olleet kärjessä vuodesta
2001 lähtien.

Kuukausisäästäminen
Handelsbankenin rahastoihin
ilman merkintäpalkkiota.
Nyt voit aloittaa säästämisen
jo 20 eurolla/kk.

Kiitoksia hyvästä palautteesta ja
tervetuloa käymään konttorillamme!

__________________________________________
Yhteystiedot: Handelsbanken Helsinki – Munkkivuori, Munkkivuoren ostoskeskus
Puh 010 444 3300, munkkivuori@handelsbanken.ﬁ

Vuoden yrittäjä
Munkkivuoren ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys on tehnyt yhteistyötä myös Länsi-Helsingin Yrittäjien kanssa. Vuoden yrittijä -palkintotilaisuuksia on pidetty myös ostarilla joulun tienoilla.

t 2004.

jäpari Näreharju

yrittä
OloOk:n voittoisa

Vuonna 2005 yrittäjäpalkinto ojennettiin Helsingin Sisustuspuun Petteri Nybergille.

...................... OmaOstari
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Innokkaat mannekiinit

lanteita!

ti
vaarallisia
Vauhtia ja
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Myös hevoset ja ponit ovat
olleet suosittuja ostarin
tapahtumissa.

Lasten piirustustapahtuman satoa Viisailta päiviltä

...................... OmaOstari
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Uskoa uudistuvaan
ostoskeskukseen
löytyy
Arto Alho tuli sijoittajan edustajan ominaisuudessa kosketuksiin Munkkivuoren Ostoskeskuksen kanssa vuonna 1994. Vaikka silloinen
sijoittaja on sittemmin myynyt osuutensa ostoskeskuksesta, toimii Alho edelleen kiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajana.
Alholla oli jo aikaisempaa kosketusta alueeseen, sillä hän kävi koulua Munkkiniemessä
vaikkakin asui Meilahden puolella. Kun hän aloitti koulunsa 1951, niin Munkkivuortahan ei ollut
vielä olemassa. Oli vain metsää.
- Muistan kuinka hiihtolatu meni tästä kohden, kertoo Alho. Ostoskeskusta ei oltu vielä

jälkeen oli hiljaisempaa kunnes 2001-02 hallituksen piirissä ryhdyttiin keskustelemaan siitä,
miten ostari selviää tulevaisuuden haasteista.
Nähtiin miten monet lähes yhtä vanhat ostoskeskukset läksivät taantumaan. Kun kauppiaiden taso laski, myös palvelujen laatu heikkeni.
Toiseksi silloin Leppävaaraan suunniteltiin suurempaa ostoskeskusta eli Selloa ja se koettiin
aikamoiseksi uhkaksi. Todettiin, että aivan ehdoton edellytys ostoskeskuksen tason ylläpitämiselle, oli tarjota riittävän suuret tilat kahdelle
päivittäistavarakaupalle, jotka sitten houkuttelisivat riittävästi muita laadukkaita palveluja ympärilleen. Kun saataisiin lisää
myyntipinta-alaa, ostarin asiakasmäärät kasvaisivat. Myös
autoille olisi tarpeen löytää
riittävästi paikkoja.
- Vaikka osa asiakkaista
onkin ns. käden ulottuvilla,
niin enpä usko, että ilman autoja ostari tulee
toimeen, arvioi Arto Alho. Asiakkaat tulevat laajalta alueelta. Munkkiniemessä esim. on pieni
päivittäiskauppa, mutta kaikki suuremmat liikkeet ovat kadonneet. Sinne ei ole mahdollisuutta
saada parkkialueita, joten uskomme, että monet
asiakkaat tulevat sieltä tänne ja muualtakin kuten Niemenmäestä, Etelä-Haaagasta jne.

”Muistan kuinka hiihtolatu meni tästä kohden. Kaupunki loppui Munkkiniemeen.”
aloitettu ja muitakaan taloja ei vielä paljon ollut.
Kaupunki loppui Munkkiniemeen.
Alho muistelee, että joitain vuosia myöhemmin koko seutu oli yhtä rakennustyömaata. Vaikka hän ei koskaan ole asunut Munkkivuoressa,
niin seudut ovat tuttuja, sillä hänellä on nuoruudesta lähtien ollut paljon ystäviä Munkkivuoressa. Myös monet munkkivuorelaisten yritysten,
kuten Dextran, palvelut ovat tulleet tutuiksi vuosien mittaan.

Tulevaisuuden haasteita
Vuonna 1994 ostoskeskuksessa oli juuri tehty suuri saneeraus ja rakennettu parkkihalli. Sen

OmaOstari ......................

Kehittämishankkeita
Seuraavaksi keskusteltiin kaupungin viranomaisten kanssa ja he olivat pääsääntöisesti
innostuneita ja sitä mieltä, että Munkkivuoren
ostoskeskus oli säilyttämisen arvoinen. Erilai-
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sia kehittämishankkeita
lähti liikkeelle. Tehtiin
mm. markkinatutkimus
ja tutkittiin ostoskeskuksen vaikutusaluetta.
Tehtiinpä jonkinlainen
koemarkkinointikin sellaisille liikkeille, jotka

”Naantalintietä pitää siirtää
pohjoiseen.”
nyt puuttuvat ostoskeskuksesta.
Villein suunnitelma
oli, että ostari olisi laajentunut Huopalahdentien toiselle puolelle ja
osien välissä olisi ollut
nykyistä alikulkutunnelia
paljon leveämpi käytävä,
jonka reunoilla olisi ollut
liikkeitä. Tämän suunnitelman kaupunki tyrmäsi, koska haluttu alue oli
kaavoitettu
puistoksi,
jota ei missään tapauksessa saanut käyttää.
Vuoden 2004 tammikuussa tehtiin kaavamuutoshakemus ja sen
jälkeen tuli monenlaisia
ongelmia mm. erilaisten suojelunäkökohtien
muodossa. Ja tästä seurasi se, että nykyisen tontin rajojen sisälle tehtävään ostariin ei tulisi tarpeeksi neliöitä järkevälle kasvulle. Vanhojen rakennusten purkaminen
näet olisi mahdollista vain siinä siivessä missä
nykyään on S-market, muutoin kaikki rakennukset tuli säilyttää.
Kaupunki suhtautui edelleenkin myötämielisesti ostoskeskuksen kehityshankkeisiin ja
jopa maksoi suuren kaavaselvityksen siitä kuinka ensiksin saataisiin tilaa kahdelle siinä 2000
– 2400 neliömetrin suuruiselle päivittäistavara-

kaupalle ja toiseksi lisää tilaa Dextralle, jonka
suunniteltu laajennus jäi nykyisen alikulkusillan
alle. Eli myös Dextra piti nyt ottaa mukaan uusiin
ostaria koskeviin tilasuunnitelmiin.

Työryhmän mietintö
Muodostettiin työryhmä, jossa oli arkkitehti,
kaupungin edustaja ja sekä kaupunkisuunnittelun- ja liikennesuunnittelun asiantuntijat ja myös
ostoskeskuksen edustaja. Työryhmän mietintö-
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jen tuloksena todettiin: jotta pystytään saadaan
tavoitteena olevat tilat, niin Naantalintietä pitää
siirtää pohjoiseen eli se tulee oikaista ostarin
kohdalla. S-marketin sisältävä siipi puretaan ja
rakennetaan uudestaan laajempana aina Huopalahdentielle asti. Uudisrakennukseen tulisi
tilat kummallekin päivittäisruokakaupalle ja toimistokerros, josta saadaan tilaa Dextralle. Ostoskeskuksen alla oleva parkkihalli laajenisi ja
autopaikkoja tulisi myös toimistorakennuksen
katolle. Näin saataisiin n. 400 parkkipaikkaa.
Kaupungin kiinteistövirasto suhtautuu asiaan myönteisesti. Ongelmia ei tulle myöskään
siltä asunto-osakeyhtiöltä, jolta kadun oikaisussa mene autotalli, sillä yhtiölle on luvattu sama
määrä autopaikkoja uudesta parkkihallista.
Suunnitelmat ovat siis nyt valmiina ja niitä pikkuhiljaa esittellään asukkaille ja toivotaan, että
vastustus on mahdollisimman vähäistä.

Ankara rakennussuojelu
Ongelmaksi voi muodostua liian ankara rakennussuojelu. Jotkut haluavat tiukempaa linjaa
ja toiset ymmärtävät, että taloja pitää muuttaa
ja uutta tekniikkaa saada niihin. Se on uhka.
Vanhan puolen päälle ei saa rakentaa eikä niitä
saa purkaa. Kolme pientä rakennusta ja se siipi, jossa on metroaula jäisivät entiselleen. Toi-

Erityisesti kiinteistövirastossa toivotaan, että ostoskeskus pystyisi jatkamaan elinvoimaisena.
- Kun katsoo ympärilleen, niin paljonhan
täällä asiakkaita kulkee, sanoo Alho.

Uutta asemaakaavaa odotetaan
Asia etenee nyt siten, että ensin pitää saada
asemakaava, joka mahdollistaa riittävän liiketilan ja
autopaikat. Kun tämä on
valmis, niin yhtiökokous tekee päätöksen perustuen
luonnollisesti päivitettyihin
laskelmiin, joten ei tässä
heti lähdetä liikkeelle. Kaava saattaisi olla valmis
2009-10, mutta voi mennä kauemminkin, sillä
liikejärjestelyissä on melkoinen miettiminen.
- Jos kaava on valmis 2010, niin kenties jouluksi 2012 voisi toivoa uudistunutta ostaria, kaavailee Arto Alho.
Koetamme nyt yhtiön hallituksessa edistää
kaavatilannetta mahdollisimman nopeasti, jotta
näemme, mitä voidaan tehdä ja onko suunniteltu laajeneminen ollenkaan mahdollista. Jos
toivottuun tulokseen ei päästä, niin sitten on palattava takaisin päin ja katsottava jotain vaatimattomampaa ratkaisua. Lisäliiketilan on oltava
riittävä, jotta kannatta lähteä isoon ja kalliiseen
projektiin.

”Jos kaava on valmis 2010, niin kenties jouluksi 2012 voisi toivoa uudistunutta ostaria.”
vottavasti sisätiloja saadaan vapaasti muuttaa.
Jos tämä ei ole mandollista, niin tilanne käy aika
hankalaksi. Asiat ovat kuitenkin kesken.
- Kaikkea ei suinkaan haluta repiä alas, mutta aivan varmasti, jos tähän tulee uusi hieno osio,
niin myös vanhoissa osissa olevat kauppiaat ja
osakkeenomistajat haluavat, että heidänkin tilojaan kunnostetaan ja niihin lisätään nykyaikaista tekniikkaa, kuten ilmastointia, jäähdytystä
jne. Se on ehdoton edellytys, että tällaisia parannuksia pitää pystyä tekemään näihin vanhoihin
rakennuksiin, olivatpa ne suojeltuja tai ei, toteaa
Alho ponnekkaasti.
Muutoin kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto ovat on suhtautuneet myönteisesti.
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Kun molemmat päivittäistavarakaupat - ja
todennäköisest myös Alko - sijoittuisivat uuteen
osaan, niin K-supermarketin ja Alkon nykyisistä
tiloista tulisi eräänlainen kauppagalleria.
- Jos taloudelliset laskelmat osoittavat, että
investointi on järkevä ja suunnitelmat toteutuvat,
niin ei tämä sijoittajien puutteeseen kaadu, sanoo Alho painokkaasti.
Millaiset olisivat sitten uuden osan suunnittelun rajoitukset? Todennäköisesti materiaalien, värityksen ja muodon puolesta uusi osa
myötäili jo olevaa. Uuden osan tulee olla vanhaa
korkeampi, sillä nykyään kaupat rakennetaan
korkeammiksi johtuen modernit tekniikan vaatimuksista. Pihan kaventamista on harkittu useasti, mutta toistaiseksi se ei ole ollut mahdollista
suojelunäkökohtien vuoksi. Jos tulisi enemmän
pihalle aukeavia liikkeitä, niin pihalla olisi enemmän liikennettä ja se saataisiin nykyistä parempaan käyttöön.

Autolla tullaan
Autoihin suhtautuminen on kaksijakoista,
sillä alueen liikennesuunnittelu on haasteellista.
Kaikki eivät ole hyväksyneet sitä ajatusta, että
tänne tullaan ostoksille autolla. Sanotaan että
pyörällä ja kävellen tänne tullaan, koska asukkaat ovat niin lähellä.
- Pyörällä tänne taitavat tulla pääosin vain
koululaiset. Näkisipä sen munkkivuorelaisen eläkeläisen, joka viikon ruuat hakee pyörällä – tai
rollaattorilla, pohtii Alho. Autolla tänne ajetaan
ja siihen tämä tulee perustumaan jatkossakin.
Kuusi- ja Lehtisaaressa ei ole kauppoja, joten
monet ovat pakotettu asioimaan täällä. Ongelma
on paikan ahtaus, todellista laajenemismahdollisuutta ei ole. Joku on ehdottanut, että puretaan
kaikki ja rakennetaan kokonaan uusi, muttei se
ole realisimia, joten sitä ei kannata edes miettiä.
Kyllä tässä kuitenkin monenlaisia mahdollisuuksia on ja myös kiinnostusta. Pienemmät osakkeenomistajat, joilla ei ole omaa hallitusedustajaa ja vuokralaiset kyselevät innostuneesti asian
etenemistä.
-Tämä on vaan venynyt aika lailla... menee
hitaasti, on monta, jonka kanssa pitää sopia.
Tämä on taloudellisesti iso hanke, ei mikään pikku juttu, pohtii Arto Alho.
Uskoa siihen, että sekä uudisrakentaminen
että saneeraus ovat kannattavia. löytyy. Tähän

Yhdessä paljon
hauskemmin
Monet asiat muuttuvat hauskemmiksi yhdessä.
Raha-asiat jopa mielenkiintoisiksi. Tule käymään.
Suomalaista varainhoitoa jo vuodesta 1826.
Aktia Munkkivuori,
puh. 010 247 6730,
Raumantie 1

paikkaan myös uskotaan ja siihen ettei tälle ostarille käy niin kuin on käynyt monelle ostarille,
että ne puretaan ja hävitetään kokonaan.
- Niin kauan kuin tämä houkuttelee asiakkaita, niin sehän pitää pystyssä. Lääkäriasema
ja ostari palvelevat toinen toistaan.

Hyvässä hengessä
Munkkivuoren Ostoskeskus Oy:n hallitus
kiittäen toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kiinteistövirastossa on tehty paljon työtä
sen eteen, että ostoskeskuksen kehittämishanke
voisi toteutua ja siihen liittyvät liikenne- ja suojeluasiat ratkaista.
Haastattelun jälkeen asia onkin edennyt
myönteisesti. As Oy Ulvilantie 29 on hyväksynyt
Naantalintien siirtämisen ja siihen liittyvät järjestelyt. Asemakaavan uusin muutosesitys valmistunee lähiaikoina. Kaupungin virkamiesten
kanssa erittäin hyvässä hengessä käytyjen keskustelujen perusteella uskon, että tuleva asemakaava antaa hyvät mahdollisuudet ostoskeskuksen kehittämiselle.
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Munkkivuori
muistoissain
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”Kävelin koko Munkkiniemen läpi, kuljin Koneen pääkonttorin takana olevalle olevalle kentälle, tunnelin kautta Tarvontien alitse ja edelleen Munkkivuoren ostoskeskukseen. Join kupin
pahanmakuista kahvia baarissa jossa Danilla ja
hänen kavereillaan oli ollut tapana istua, pelasin
hetken pajatsoa, ostin pyramidikioskista hot dogin ja kuljin sitten Professorintien sillan yli takaisin Munkkiniemeen ja rannalle.”
Kjell Westön kirjasta Leijat Helsingin yllä,
Otava 1996. Ruotsinkielinen alkuteos on nimeltään Drakarna över Helsingfors. Kirjan tapahtumat sijoittuvat pääosin Eiraan ja Munkkivuoreen.
(Kustantajan luvalla)
Kirja on dramatisoitu näytelmäksi ja elokuvaksi.
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Luotettavaa varallisuudenhoitoa
jo vuodesta 1919 lähtien

Tervetuloa Munkkiniemen konttoriimme!

MUNKKINIEMI - Munkkiniemen puistotie 13 - puh. 0204 293 900 - www.alandsbanken.ﬁ
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Ostoskeskus 1959

Kuva: Munkki Apteekin arkistot
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Ostari on ollut muutaman kerran rakennustyömaana...

...................... OmaOstari

54

Muistatko
* mikä oli Munkkivuoren maamerkkinä jo ennen kirkon tornia? Se oli vuonna 1958 rakennetun
lämpövoimalan 22-metrinen piippu, joka kaadettiin vuonna 1994 tulevan parkkihallin tieltä. Piippu
oli käynyt tarpeettomaksi, koska Munkkivuori oli siirtynyt kaukolämpöön. Alla kuvasarja piipun katkaisusta. Kuvat otti Ilpo Lukus ja ne julkaistiin Munkinseudun aluesanomissa.

Tiesitkö, että
* Edwin Laineen Tuntematon sotilas -elokuvan yksi kohtaus on kuvattu Munkkivuoressa. Kohtauksessa Lehto ampuu itsensä. Kuvaukset tehtiin suunnittelleen nykyisen Menuetton kohdalla olleessa metsikössä.
* Suomen ensimmäinen metroasema rakennettiin Munkkivuoren ostoskeskusken alle. Talille
piti tulla metrovarikko ja metrolinjan piti kulkea Munkkivuoren kautta. Jäänteitä tunnelista on vieläkin ostoskeskuksen alla.
* ostoskeskuksen alla oli kolmekymmentävuotta suosittu sisäampumarata. Sisäänkäynti ampumaradalle oli Kivitorpan ja ulko-oven välistä. Lisää seuraavassa:

Suomen paras sisäampumarata
Munkkivuoren Reserviupseerit ry:llä oli vuosikymmeniä ampumarata ostoskeskuksen alla.
Radan suunnittelu ja rakentaminen aloitettiin,
kun ostoskeskuksen toisen vaiheen rakennustöiden aikaan 1962 yhdistys vuokrasi tarkoitukseen sopivat tilat ostoskeskuksen kellarista.
Radan ampumatekniset laitteet olivat aikansa huippusuunnittelua ja valaistus-, äänieristysja meluntorjunta-asioissa kaikki mahdollinen
asiantuntemus oli käytetty hyödyksi. Monilla
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sisäradoilla ongelmana ollut kaikuminen oli vältetty onnistuneeti verhoamalla seinät lasivillamatolla ja konehuovalla. Katon äänieristykseen
taas käytettiin Toja-levyä. Luotien pysäyttämiseksi rakennettu kulissi oli myös ainoa laatuaan:
8-10 mm teräslevyistä tehty säleikkötyyppinen
rakennelma pysäytti kaiken tyyppiset luodit eikä
vaarallisista kimmokkeista ollut haittaa.
Ampumarata oli virallisten mittavaatimusten mukainen ja radalle mahtui yhtä aikaa am-
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Muistoja Munkkivuoresta?
Tarinoita tapahtumista?
Ajatuksia asioista?
Kädessäsi on Munkkivuoren ostoskeskuksen
50-vuotisjuhlajulkaisu. Painettu julkaisu on rajallinen, mutta se elää ja kasvaa internetissä
koko vuoden.

pumaan kuusi henkilöä. Rata oli tehty lähinnä
pistooliampujia varten (25 m), mutta myös pienoiskiväärillä ampuminen sujui erinomaisesti.
Pistooliampujien kuviotaulut kääntyivät automaattisesti.
Kerhon jäsenet tekivät runsaasti talkootöitä
radan rakentamisen eteen ja paikalliset yritykset tukivat harrastusta lahjoituksin. Pitkän aikaa
tämä rata oli Suomen paras sisämapumarata.

Juhlalliset avajaiset
Rata avattiin 25.5.1964. Radan poikki oli
pingoitettu silkkinauha, jonka katkaisi Juhani
Heiskanen – ampumalla. Rata tuli heti suosituksi ampumaharrastajien keskuudessa. Kerhon
omaan käyttöön oli varattu kaksi iltaa viikossa.
Muita aktiivisia käyttäjiä olivat mm. Helsingin
reserviupseeripiiri, ympäristökerhot ja jotkut yksityiset yhteisöt. Myös maajoukkuetason edustusampujat käyttivät rataa. Munkkivuoren Reserviupseerikerhon jäsenestä Martti Ketelästä tuli
nykyaikaisen viisiottelun olympiamitalisti (Munchen 1972, joukkuekilpailu). Yksi ottelun lajeista
on ilmapistooliammunta.
Rata toimi aktiivisesti lähes päivälleen 30
vuotta. Kävijöitä tänä aikana oli runsaasti yli 100
000.
Radan
vuokrasopimus
sanottiin
irti
30.4.1994 ja viimeiset laukaukset radalla ammuttiin huhtikuun lopussa. Radan laitteet purettiin toukokuun alussa.
Tiedot Reserviupseeriliiton julkaisuista.
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Osallistu Munkkivuoren oman ostarin 50-vuotisjuhlavuoteen ja kerro muistojasi ja näkemyksiäsi meille. Etsimme kiintoisaa materiaalia ostoskeskuksen nettisivuston www.
munkkivuori.com yhteyteen avattuun Oma Ostari -osioon.
Haemme esimerkiksi:
* tarinoita, valokuvia, vanhoja julkaisuja jne.
*henkilöitä, joilla on Munkkivuori-muistoja
Haemme myös tuoreempaa materiaalia kuten
kirjoituksia, piirustuksia, kuvia, videoita jne.
Hyvä mahdollisuus esim. koululuokille osallistua juhlavuoteen!

Klikkaile www.munkkivuori.com-sivustoon, lue
ohjeet ja laita sormet sekä hiiri liikkeelle... Tai
lähetä postia osoitteeseen:
Munkkivuori muistoissain
Munkin yrittäjäyhdistys ry
PL 4, 00351 Helsinki.
Voit myös soittaa tämän lehden toimittajalle numeroon 040-7099 058. Teemme myös
haastatteluja, valokuvaamme mielenkiintoisia kohteita sekä skannaamme paperikuvia ja
muuta kirjallista materiaalia.
HUOM! Älä postita valokuvia tai muuta ainutlaatuista materiaalia ennakkoon sopimatta.
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Onnea 50-vuotiaalle naapurillemme!

Sanoma Magazines Finlandin yli neljäkymmentä aikakauslehteä
tavoittavat miljoonat suomalaiset kotona, työssä ja harrastusten
parissa. Lehtemme tarinoivat iloista ja suruista, itsensä ylittämisestä ja kohtalon kolhuista. Elämästä, ei sen vähemmästä.
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