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Nimetään raitti kirjailija Alpo Ruuthin mukaan

Alpo Ruuth (1943 – 2002) oli merkittävä suomalainen työläiskirjailija, joka on palkittu mm. neljästi kirjallisuuden valtionpalkinnolla.
Alpo Ruuth eli ensimmäiset 19 ikävuottaan Sörnäisissä. Hän syntyi Pääskylänrinne 10:neen, jossa
hänen isänsä piti katutasolla suutarinverstasta ja asunto oli verstaan ikkunaton takahuone. Sisarusparven kasvaessa asuntoviranomaiset alkoivat puuhata perheelle normit täyttävää asuntoa. Alpo
Ruuth muutti vanhempiensa matkassa Kulmavuorenkatu 6:teen 1950-luvun puolivälissä, missä hän
asui kevääseen 1962 asti.
Alpo Ruuth oli siis vahvasti Sörkan kundi ja tämä näkyi hänen kirjoissaan. Useissa Ruuthin teoksissa
käsitellään Sörnäisen ja Kallion työläiskaupunginosia ja niiden ihmisiä. Hänen läpimurtoteoksensa
Kämppä (1969) sijoittuu esimerkiksi Pääskylänkadun ja Suvilahdenkadun kulmaan.
Sörnäisten kaupunginosassa tapahtuu sama gentrifikaatio kuin muissakin kantakaupungin entisissä
työläiskaupunginosissa. Gentrifikaatio-kehitys alleviivaa sitä, että paikannimissä on hyvä pyrkiä muistamaan alueen historiaa ja siellä vaikuttaneita toimijoita.
Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Arto Suniainen ehdotti seuraavaa:
”Katri Valan puisto Helsingin Sörnäisissä on alueeltaan varsin suuri. Puisto jakaantuu ikään kuin kahteen osaan, yläkenttään ja sen eteläpuolella olevaan laaksoon. Jälkimmäisen halkaisee kävelytie, joka yhdistää Käenkujan ja Vilhonvuorenkujan.
Kävelytien varrella on lasten leikkipuisto, nurmialueita, portaita ja penkkejä. Niistä johtuen alueella liikkuu paljon ihmisiä, myös läpikulkijoita. Ihmisten kohtaamista helpottaisi, jos kävelytiellä olisi nimi. Se
olisi avuksi myös hätäpuheluja soitettaessa. Meiltä on kerran soitettu palokuntaan puistopalon vuoksi,
mutta paikkaa oli vaikea selvittää puhelimessa.
Kävelytie voitaisiin nimetä Alpon raitiksi. Työläiskirjailija Alpo Ruuth (1943–2002) asui lähellä ja hän
kirjoitti alueesta. Ruuthin realistinen tuotanto sopisi Katri Valan yhteyteen. Aivan paikan läheisyydessä
toimi myös Työväen kirjasto, ja naapurikorttelissa sijaitsi Ruuthin kirjoja painaneen Tammen kustantamo.
Aikaisemmin Vaasanaukiosta, ”Piritorista”, puuhattiin nimikkopaikkaa Ruuthille. Kirjailijan syntymästä
tulee ensi vuonna kuluneeksi 75 vuotta.”
Oheisen perusteella esitämme, että Katri Valan puiston läpi kulkeva raitti nimetään kirjailija Alpo Ruuthin mukaan tai vaihtoehtoisesti kaupunginosasta etsitään joku muu paikka nimettäväksi alueen tunnetun kirjallisen kuvaajan mukaan.
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