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Punavuoriseuralle kesä 2015 on ollut vilkas
toimintakausi. Kesäkuussa vietettiin
kansainvälistä

RööperiFestiä vietettiin jo kuudetta kertaa, ja
tapahtuma oli onnistunut. Esiintyjiä oli Räppi
Mummo Eilasta vanhan ajan rokkaribändi
Deke Devilsiin, Rööperin Sjöban johdolla.
Katseita puoleensa vetivät The Old Foxin
skottihamemallit. Tässä kuvassa yhdessä Lilu
Nissinen-Turjan ja Marjaan

ympäristöpäivää pitämällä mini-roskis
työpajaa Fredrikintorilla ja torin laidalla
sijaitsevassa Allegra Labissa. Roska päivässäliikkeen perustaja Tuula-Maria Ahonen
kuvassa opastamassa punavuorelaisia
roskisten tuunaamisessa. Tapahtumasta oli
juttu television ruotsinkielisessä
uutislähetyksessä.
Helsinkipäivänä 12.6. kahvitarjoilu
Fredrikintorilla oli jälleen menestys, ja 200
munkkia syötiin alta aikayksikön.
Pahoittelemme että tarjoilu loppui kesken,
mutta oli mukavaa tavata tuttuja ja naapureita
torilla.
Antiikkikauppiaiden aloitteesta järjestetty
Antiikki- ja Designtori Fredrikin torilla on
tuonut elämää Fredrikintorille yhdeksänä
sununtaina.Torilla on
ollut 6 vakituista
kauppiasta, ja
muutama vieraileva.
Tarjolla on ollut
monenlaista
laatutavaraa. Kävijöitä
on ollut ihan
mukavasti. Kuvassa
toria idoinut Chritina Kangaspunta
Punavuoriseuran kortti ja seuran antamalla
ruusu kädessään.

a
Sorakunnaksen kanssa.
Huolenaiheena jatkolle on kuitenkin talous.
Vaikka kaupunki antaa tapahtumalle
kulttuuriavustusta, menee suuri osa tästä
lupin ja tänä vuonna myös Helenille
sähkötolpan avaamiselle.
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Robasta ilmastokatu
Kaupunki on aloittamassa Ison
Roobertinkadun korjaussuunnittelun.
Tavoitteena on saada kävelykatu viihtyisäksi ja
toimivaksi kauppakaduksi. Kadun pinta,
penkit, roska-astiat sekä valaistus uusitaan.
Isolla Roobertinkadulla tulee jatkossakin
olemaan tilaa huolto- ja tonttiliikenteelle,
terasseille sekä polkupyörien pysäköinnille.
Katusuunnitelma valmistuu joulukuussa 2015
ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä
2016. Asukkaita
tullaan kuulemaan
syksyn aikana.
Meitä ilahduttaa,
että saamme Björn
Weckströmin
patsaan ” Viheltävä
helsinkiläinen”
takaisin
ehostettuna.

Lähde Punavuoren kotikaupunkipolulle.
Reitin ja sen nähtävyydet löydät täältä:
http://www.kaupunginosat.net/punavuori/pu
navuori/kotikaupunkipolut-intro

Bulevardi ja Sinebrychoffinkatu. Täällä asuu
noin 9000 henkeä, ja täällä on yli 7000
työpaikkaa. (1.1.2014 Wikipedia)
Alueella toimiva aktiivinen kaupunki- ja
asukasyhdistys Punavuoriseura ry, Förenngen
Rödbergen rf
Seura työskentelee alueen sivistyksellisten,
sosiaalisten ja taloudellisten olojen
kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi.
Kotiseudun tuntemus ja mielenkiinto

Syyskokouskutsu
Punavuoriseuran syyskokous
järjestetään tiistaina 20.10.2015
kello 18.00 Punavuoren asukastalo
Betaniassa, Perämiehenkatu 13.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Tärkeimpinä näistä mainittakoon
toimintasuunnitelman ja budjetin
hyväksyminen vuodelle 2016 sekä uusien
hallitusjäsenien valinta erovuorossa olevien
tilalle.
Vielä on mahdollisuus maksaa vuoden 2015
jäsenmaksu. Vuode 2016 määrätään
kevätkokouksessa. Punavuoriseuran tili on
FI63 2058 1800 0389 73, ja maksu on 15,00 €
henkilöjäsenille ja yhteisöille 50,00 €
vuodessa. Kirjoita osoitteesi ja
sähköpostiosoitteesi viesti-kenttään.

Liity jäseneksi!
Punavuori on kivikaupunginosa, jota rajaavat
Uudenmaankatu, Yrjönkatu, Ratakatu,
Laivurinrinne, Laivurinkatu, Sepänkatu,
Tehtaankatu, Telakkakatu, Hietalahdenranta,

