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Csallistaminen on paivan sana Kaupungista
tulee mukavampi paikka, kun asukkaat saavat itse
vaikuttaa elinymparistoonsa Maahanrnuuttayien
asuttannassa Meri-Rastilassa nruutos on Jo alkanut
-EKSII PAIVI ANGESLEVA KUVAT JUNNU LUsA

id an

ti'Helsingissd sijaitsevan
Meri-Rastilan piikatua
on jo reilut kymmenen
vuotta kutsuttu Moga-
dishu Avenueksi. Timi

1990-luvun laman alkaan ra'
kennettu alue on yksi Helsin-
gin monikulttuurisimpia. Il-
r aisin Mogadishu Avenue ja

sen lShelli oleva tori kuiren-
kin autioituvat, kun maahan-
muuttajat ja kantasuomalaiset
kdpertyvAt omiin oloihinsa.
OURCity-hanke (Meidin kau
punki) haluaa tilanteeseen
muutoksen.

"Kdvin Meri-Rastilassa ensi
ierran vuonna 2002- Alue
ei ole sen jilkeen paljoakaan
:nuuttunut. Se on yhl Helsin
Ein muslimlosa, pikku Moga
dishu. Tuosta leimasta olisl
io aika pdisti eroon. Minusta
\1eri-Rastila on omaleimainen ja

iiinnostava kaupunginosa. Asuk-
, ailla on paljon ideoita. toiveita
'a halua kehittii asuinaluettaan,
iunhan heille annetaan iini",
.ertoo OURCity proiektin yh-
:istyksen puheenjohtaja, arkki-
,ehti ja taiteen tohtorl Michail
Galanakis.

Kolmiosaisella projektilla on
:aljon tavoitreita. OUTreach
:oimintaoh jelmassa ydinajatukse-

na on houkutella Meri-Rastilan
asukkaat, etenkin maahanmuur-
taiat, mukaan yhreisollisiin ra
pahtumiin ja julkisten tilojen
suunnitteluun. He jiivir usein
nikymdttomiksi vaikka heiti
asuukin alueelia paljon. Asuk
kaita alueella on reilur viisiru
hatta, ja joka neljinnen iidin-
kieli on jokin muu kuin suomi
tai ruotsi.

"Toivoisin, etti asukkaat ot
taisivat kiyttoonsi alueen julki-
set tilat. Nykyisin tori on ryhji,
vaikka siellJ voisi olla etnisii
kauppoja, kahviloita ja kojuja.
]ulkisista tiloista piriisi luoda
,:voimia ja mukavia tiloja. joissa

asukkaat rohkaistuisivat kohtaa-
maan toisensa", Kreikasta vuon-
na 2001 Suomeen muuttanut
Galanakis sanoo.

Kulttuurioh jelma OUR
Colours piisee vauhtiin tou
kokuussa. Luvassa on etniset
markkinat ja muotindytoksii,
jotka esittelevit maahanmuut
tajataustaisten yrittijien muo'
toilua. Monesri eri kultruureisra
tulevat ihmiset kuirenkin roivo-
vat asioita, joita ei voi lokeroida
erityisen etnisiksi. Esimerkiksi
Somallmaasta Suomeen muut
tanut Anab Osman toivoisi
kotikulmilleen kuntosaila. Hln
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OU RCOLOU RS-OHJ ELMA
TARJOAA ETN ISIA
IVIARKKINOITA
JA MUOTINAYTOKSIA

on asunur Meri-Rastllassa jo pa
rikvmmentd vuotta.

"l 5mi on suuri kaupungin-
osa, ja ihmisii on paljon, mutta
nreillJ ei ole paikkaa. jossa voisi
jumpata ja kuntoilla. Miehille ja
naisille pitiisi olla omat vuoror.
Tytoille ja pojille toivolsin lisik
si koripallosalla, silli koulun lii-
kuntasali on lltalsin varattu", yh-
deksin lapsen iiti Osman sanoo.

Hin haaveilee Galaniksen ta-
voin myos yhteisisti kokoontu-
mistiloisra.

"Tarvitsisimme juhlasalin,

.jossa asukkaat voisivar vier tii
yhteisil juhlia, kuten ld-juhlaa,
johon ramadan kuukausi pJjr
tyy. fa sr-ruremman kerhorilan,
iossa somalivanhempien yhdis-
tys voisi koontua, silli nykyi-
nen tila on liian ahdas kaikil-
le vanhemmille. Myos nuorer
arkuiset tarvirsevat kokoon-
tumistilan. Nyt he notkuvat
torilla, jossa heille kaupitellaan

Niin monta
ulkomaiden
kansalaista
ASUi SUOMESSA
vuonna 2010
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ASUKKAILLE ON MYOS KAAVAILTU
TYO PAJ OJA, .SEM I NAABEJA JA
KAVELYJA LAHIMETSAAN.

huumeita, ja sille pitiisi saada

nopeasri pisre."
Projektia varten keritlSn

tietoa OURCourse-koulutusoh'
jelmassa. Opiskelijat Aalto-yli-
opistosta, Helsi ngin yl iopistosta
ja Laurea ammattikorkeakou-
lusta haastattelevat asukkaita ja
pohtivat rarkaisuia ongelmiin.
Asukkaille on myos kaavailtu

ryopaioja, seminaareja ja klve-
lyji llhlmetsdln, jonka slilytti-
misen puolesta kamppailee Pro
Meri-Rastila -liike.

"Toivon, ett; metsimme
siilyy. Pro Meri-Rastila -liike
syntyi, kun yleiskaava 2OO2
esiteltiin asukkallie. Olimme hi'
keltyneitd. Metsin peittimAlle
linsirannalle kaavailtiin asuin-
aluetta, joka tuhoaisi ulkoilu-
alueen. Laadimme yleiskaavan
muutosesityksen. Se ei johta-
nut mihinki6n. Nyt Iinsirannan
kaavaa ollaan muuttamassa. ja

luonnoksessa asuinalue on piir-
retty paljon suuremmaksi kuin
yleiskaavassa. Ulkoilualueelle
voisi hankkia liikuntavilineitl,
ja sielli voisi jiirjesrii ohjattuja
kdvelyretkid", pohtii Pro Meri-
Rastila liikkeen jAsen f aana
grlkinen.

Milti Meri Rastila niyrtii
OURCity'pro jektin jilkeen?

No, ainakaan alueen pidka-
tua ei enii toivottavasti pilkata

" Meidcin kaupunki -projekti tarjoaa
meille tauan uaikuttaa. Teemme
uaihtoehtoista rakennuskaauaa, joka
t a rko itta a tci gdenng srakentami s ta
metsrin tuhoamisen sijasta. Esimerkiksi
ostoskeskuksen pricille uoisi rakentaa
kerrostalon, josta pritisisi hissillc)
ruokakauppaan. ja metrokannen uoisi
kattaa asunnotksi.". sanoo Pro Meri
Rastila liikkeen laana Pqlkrinen

Mogadishu Avenueksi. Etninen
torl tarjoaa somalialaisia sam-

buuseja ja veniliisiii keittoja.
Entisen terveysaseman tiloissa
vietetaan kylijuhlia. Ja ehkd se

llhimetsdkin, joka nyt uhkaa
jdidii uusien asuinrakennus-
ten alle, nousee vieli Helslngin
suosituimmaksi ulkoilualueeksi.
Aika ndyttAl.

http : / / meidankaup unki. w o r d
press.com

OURCirg projekLin ruloksia
e sitellririn kubtuur ike skus

Stoassa 7. 28.11.2012.
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Vantaalla kehitetdain
malleja, joiden
avulla asukkaat
p6asevait entista
paremmin mukaan
oman asuinalueensa
kehittamiseen.
www.vantaa.f i/
hakuverkko.:
Espoon Suurpellon
asukkaat halutaan
saada tutustumaan
toisiinsa, viihtymadn
la sopeutumaan
uuteen asuinympa-
ristoo n s6.
www.suurpelto.f i

Pa lve iu m uoto i lu-
projekti esittelee
pa lve I ua rkki teh-
tuurikilpailun voit-
taneita ideoita ja
niiden kehittemista
asu kasl a hto i si ks i

palveluratkaisuiksi
Marja Vantaaila.
www.vantaa.f i


