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Punavuoren rakennushistoriaan
pureudutaan 26.4.
Mikä on Punavuoren vanhin talo? Ketkä
asuivat osoitteessa Sepänkatu 7? Oliko Havis
Amanda ilotyttö Punavuoressa? Kenen
mukaan Albertinkatu on nimetty, entä
tiedätkö minkä nimisessä korttelissa asut?
Näihin ja moneen muuhun kysymykseen
saamme vastauksen tiistaina 26.4. kello

18.00. pidettävässä Punavuoren rakennushistoriaa muistelevassa tilaisuudessa

Punavuoren Ahvenen kabinetissa
Nika Junkerin johdolla. Punavuoren Ahven
sijaitsee osoitteessa Punavuorenkatu 12.

Kuvan talo säästyi 60-luvun purkausvimmasta,
ja liikennemerkit paljastavat, että kuva on
tuore otos Fredrikin- ja Merimiehenkadun
kulmasta. Tuo omia kuvia mukaan, niin
nautimme niistä yhdessä!

Kannattaa puhua päättäjille!
Eeva-Liisa Näsin tarina

Puistokummina siivoilen päivittäin koirani
kanssa Sepänpuistoa, jota reunustava
Laivurinkatu on usein hyvin roskainen. Kerroin
syksyllä 2015 apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Saurille Laivurinkadun
roskisongelmasta. Sepänpuistossa on 6
roskista, joista vain yksi on kadun varrella,
lähellä Tehtaankadun kulmaa.

2.11.2015 klo 7 kirjoitin Rakennusviraston
Sampo Sainiolle useammastakin Sepänpuistoa
koskevasta
asiasta ja
ehdotin mm.
yhden roskiksen
siirtoa
Sepänkadun
kulmaan.
Samana aamuna
klo 10 koiran
kanssa
aamulenkillä en
ollut uskoa
silmiäni, sillä
Laivurin- ja
Sepänkadun
kulmassa loisteli
upouusi, hopeanvärinen roskis.

Kevätretki Puotilaan 12.5.

Monikaan kantakaupunkilainen ei tunne
Helsingin itäosia, joista on useilla jopa aivan
virheellinen käsitys. Punavuoriseura tekee
retkeä historiasta rikkaaseen Puotilaan, sen
kartanoon, kappeliin ja Linnavuorelle (josta
kuva)

Meitä
vastassa on
Puotilaseuralaisia,
ja syömme
yhteisen
lounaan (omalla kustannuksellamme) Retkellä
teemme pitkähkön kävelylenkin, joka täytyy
ottaa huomioon aamulla kenkiä valitessa.
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Punavuoriseura ry.

Järjestämme kuljetuksen Puotilaan
osallistujamäärän mukaan, todennäköisesti
autoilla. Ilmoittautuminen perjantai 6.5.
mennessä Eeva-Liisa Näsille,
eevallisa.nasi@gmail.com tai 050 375 8341

www.punavuoriseura.fi

______________________________________

24.5. lähtee Roskaväki liikkeelle

Tapaamme Snellmanin ala-asteenkoululla
kello 17.00. Niiden taakse kerääntyy
kaikenlaista jätettä, ja nämä jäävät usein
huomaamatta. Keräämme myös muita
eteemme tulevia roskia. Jos olet kiinnostunut
tästä ota yhteyttä Tittaan,
titta.leikkari@welho.com. Puistokummina
hänellä on seuran roskapihtejä ja turvaliivejä
joita saa lainata.

Samalla katsotaan Punavuoren
kotiseutupolulla olevia kohteita, ja kuulemme
niiden tarinat. Tämä on samalla Punavuoren
muistelemia-sarjan viimeinen tapahtuma tältä
keväältä.

Helsinkipäivää vietetään taas
12.6.

Tämän vuoden Helsingin omaa päivää
vietetään Roballa. Punavuoriseuran
perinteinen kahvitarjoilu alkaa 10.00.
yhteistyössä Roba Cafén kanssa. Osoite on Iso
Robertinkatu 24, ja kahvia jaetaan niin kauan
kuin varattu määrä riittää. Tulkaa siis ajoissa!
Päivän aikana tapahtuu Roballa muutakin.
Ilmastokatuhankkeen väki järjestää
kävelykierroksia, aurinko dj on paikalla ja
kadulla voi testata sähköpyörää.

Punavuoriseuralaisia pörrää vilinässä ja heiltä
voi kysyä kaupunkiosamme asioista, ja miksei
samalla voisi liittyä seuraan!
Kuvassa on noin 1500 lasta jakamassa
viestinsä meille 18.3.

Punavuoriseura ottaa kantaa

Hallituksen kokouksessa 30.3. päätettiin tukea
Stadin Slangi ry:n aloitetta patsaasta Signe
Branderin muistolle. Jos tällainen patsas
päätettäisiin pystyttää, sopisi mainiosti myös
Punavuoreen, kuvasihan Signe Brander paljon
kaupunginosassamme.
Lisäksi Punavuoriseura vastustaa
ruotsinkielisen ala-asteen, Cygnaeus
lågstadieskolanin, lakkauttamista. Samoilla
linjoilla on opetusautakunnan ruotsinkielinen
jaosto

Kuvassa vasemmalta hallituksen jäsenet Tewe
Kaitaranta, Eeva-Liisa Näsi, Nika Junker, Haide
Österlund ja Yvonne Behncké. Kuvasta
puttuvat Titta Leikkari, Tuija Lindholm ja Eeva
Kanerva.

Kiitos jo maksetusta jäsenmaksuista.
Seuran talous on kokonaan riippuvainen
niistä. Jos se on jäänyt maksamatta, voit
edelleen suorittaa sen tilillemme
FI6320581800038973.

