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K u lo s a a r e l a i s e t B r ä n d ö B o r n a

KULOSAARELAISELLA 

EERO TAMMISELLA ON 

ERIKOINEN HARRASTUS

KOULUJEN LÄHEISELLE 

HIEKKAKENTÄLLE 

SUUNNITELLAAN UUDISTUSTA 

SAARELLA TOIMIVA 

KUNTOSALI IDEALFIT JO 

18 VUOTTA

Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka 
työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen, 

palvelujen, turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.

Brändöborna rf är en stadsdelsförening som 
arbetar för att påverka trafikplanering, 
service, trygghet och trivsel på Brändö.
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L E H D E N  T O I M I T U S

K I R S T I  S A N TA H O L M A

   PÄ ÄT O I M I T TA JA

L I I S A  H O R E L L I 

L E E N A  S I I K A N E N

S E N N I  T I M O N E N

H E N R Y  U R B A N O W I C Z

   I L M O I T U K S E T

H E N N I L E E N A  C A L O N I U S

   U L KOA S U  &  TA I T T O

   h e n n i l e e n a . c a l o n i u s @ g m a i l . c o m

S AT U  VÄ K I PA R TA ,  P U H E E N J O H TA JA

   s a t u . v a k i p a r t a @ ko l u m b u s . f i

P E N T T I  R A N TA L A ,  VA R A PJ

   p e n t t i . r a n t a l a @ p p 3 . i n e t . f i

J E N N I  K A L L I O ,  S I H T E E R I

   j e n n i . h . k a l l i o @ e v l . f i

M U U T  JÄ S E N E T : 

I N G E  E N G S T R Ö M 

G Ö R A N  E S T L A N D E R

   g o r a n . e s t l a n d e r @ g m a i l . c o m

L I I S A  H O R E L L I

   l i i s a . h o r e l l i @ a a l t o . f i

JA A K KO  I H A M U O T I L A

   j a a k ko . i h a m u o t i l a @ ko l u m b u s . f i

K A R I  L A M P É N 

   k a r i . l a m p e n @ r y m a c o . f i

M A I JA  PA KO M A 

   m p a ko m a @ w e l h o . c o m

K I R S T I  S A N TA H O L M A

   k i r s t i . s a n t a h o l m a @ g m a i l . c o m

L E E N A  S I I K A N E N

   l e e n a . s i i k a n e n @ g m a i l . c o m

S E N N I  T I M O N E N

   s e n n i . t i m o n e n @ ko l u m b u s . f i

M I A  K U R K E L A ,  R A H A S T O N H O I TA JA

   o l u fe m i u @ g m a i l . c o m

K U L O S A A R E L A I S E T  R Y  H A L L I T U S
B R Ä N D Ö B O R N A  R F  S T Y R E L S E N
2 0 1 7 – 2 0 1 8

Kädessäsi on lehti, joka on tehty va-
paaehtoisvoimin. Tämän lehden 
lisäksi Kulosaarelaiset ry - Brändö-
borna rf toimii kotisaaremme hy-

väksi monin tavoin. Otamme kantaa alueen 
kaavoitukseen, toimimme tiedonvälittäjä-
nä kaupungin virastoille ja pyrimme yllä-
pitämään saaren palveluja. Kulosaarelaisten 
hyvä on seuramme missio. 

Järjestämme erilaisia tapahtumia kuten 
Kulosaari-päivän elokuussa ja Joulubasaa-
rin. Sään sen salliessa olemme järjestäneet 
myös laskiaisriehan Kluuvin puistossa. Vii-
me vuonna järjestettiin lisäksi Kulosaaren 
110-vuotisjuhla, jossa esiintyi maamme etu-
rivin artisteja. Kun saareltamme lopetettiin 
kirjasto, seuramme perusti  Yhteiskoulun 
kirjaston yhteyteen Lukutuvan, joka on 
avoinna kaksi kertaa viikossa. Lukutuvassa 
on Kulosaaren Kotiseuturahaston Säätiön 
tuella hankittuja uusimpia kirjoja lainatta-
vissa, esim. kaikki Finlandia-ehdokkaat ja 
monia muita mielenkiintoisia kirjoja. Lu-
kutuvassa järjestetään myös kaikille avoimia 
esitelmiä, joiden puhujat ovat alansa par-
haimpia ammattilaisia, hekin vapaaehtoisia 
kulosaarelaisia..

Lehti, nettisivut ja FB-sivut toimivat in-
formaatiokanavina, joissa jaetaan tietoa 
Kulosaarta koskevista ajankohtaisista ai-
heista. Tässä toimimme yhteistyössä mui-
den kulosaarelaisten yhdistysten ja yhteisö-
jen kanssa.

Haluatko saada kulosaarelaiset-
leHden jatkossakin?

Maksamalla  Kulosaarelaiset ry - Brän-
döborna rf:n jäsenmaksun mahdollistat 
monien aluettamme elävöittävien tapahtu-
mien jatkumisen ja tämän lehden painatuk-
sen. Lehteen myydään myös edullista mai-
nostilaa, jota ostamalla tuet samalla lehden 
paino- ja jakelukuluja. Jäsenmaksu on yh-
deltä henkilöltä 15 euroa ja koko perheeltä 
25 euroa, tilinumero FI11 2183 1800 0135 11 
ja saaja Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf. 
Jos haluat tämän lehden ja toiminnan jat-
kuvan, maksathan jo tänään. Lämmin kii-
tos tuestasi!

Seuramme järjestämät tilaisuudet ovat 
olleet yleisölle maksuttomia, mutta niistä 
on toki aiheutunut paljonkin kuluja, joi-
den kattamiseen tarvitaan kulosaarelaisten 
tukea. Talkoisiin voi osallistua ostamalla 
yhdistyksen teettämän historiallisen kar-
tan Kulosaaresta, joko pienemmän vuoden 
1907 myyntiesitteen (99 €) tai suuremman, 
joka on Bertel Jungin asemakaavakartta 
Kulosaaren huvilakaupungista vuodelta 1917  
(159 €). Lisätietoa kirsti.santaholma@
gmail.com.

Kaksikieliseen kaupunginosayhdistyk-
seemme valitaan taas ensi maaliskuussa 
uusi hallitus. Jos kaipaat uudistuksia seuran 
toimintaan tai olet muuten innokas toi-
mimaan kotisaaremme hyväksi, lähde ih-
meessä mukaan.

Näkemisiin Lukutuvalla maaliskuun 13. 
päivä.

Elämä edellä

Kalasataman 
terveys- ja 
hyvinvointikeskus
Työpajankatu 14 A

Kalasataman terveys- ja 
hyvinvointikeskus on avoinna
5. helmikuuta alkaen. Keskus sijaitsee 
metroaseman vieressä ja palvelee 
arkisin klo 7–20. 

Kalasatamaan siirtyivät muun muassa 
Her�oniemen, Kallion ja Vallilan 
terveysasemien palvelut sekä eteläisen 
Helsingin sosiaalipalvelut ja psykiatria- 
ja päihdepalvelut. 

> hel.�/kalasatamansote
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tilinumero 

Mottagarens 
kontonummer 

IBAN 

 
 

BIC 

 
 

Saaja 
Mottagare 

 
   

 

 

 

Maksajan         
nimi ja 
osoite 

Betalarens 
namn och 

adress 

 

 

 Allekirjoitus 
Underskrift 

 
Viitenumero 
Ref. nr 

 

Tililtä nro 
Från konto nr 

 Eräpäivä 
Förfallodag 

 

Euro 

 

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen 
mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron 
perusteella. 
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren 
för betalningsförmedling och endast till det 
kontonummer som betalaren angivit. 
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FI11 2183 1800 0135 11 NDEAFIHH

Kulosaarelaiset ry. / Brändöborna rf. Henkilöjäsenyys / Personmedlemskap 15 €
Perhejäsenyys / Familjemedlemskap 25 €
Yritysjäsenyys / Företagsmedlemskap 40 €
E-mail tai postiosoite:

 €

K A N N E N  K U VA :  I N G E  E N G S T R Ö M

PA I N O :  K I R I P R I N T T I  OY

PA I N O S :  2  3 0 0  K P L

www.kulosaarelaiset.fi
www.facebook.com/Kulosaarelaiset

SATU VÄKIPARTA
  PUHEENJOHTAJA

  KULOSAARELAISET RY
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SATU VÄKIPARTA
  ORDFÖRANDE

  BRÄNDÖBORNA RF

Vill du få BrändöBorna-tidningen äVen i framtiden?

Tidningen du håller i är gjord med 
volontärarbete. Utöver denna 
tidning så gör Kulosaarelaiset ry 
- Brändöborna rf mycket för vår 

hemö. Vi tar ställning angående områdets 
planläggning, förmedlar information till 
stadskontoret och andra myndigheter samt 
jobbar för att bevara öns tjänster. Vår mis-
sion är brändöbornas bästa.

Vi anordnar olika typer av evenemang 
som Brändö-dagen i augusti och julbasaren. 

När vädret tillåtit, har vi även anordnat en 
fastlagsfest i Gloparken. I f jol anordnades 
även Brändös 110-års jubileum där många 
kända finska artister uppträdde. När Brän-
dös bibliotek stängdes ned, vår förening 
började med Lässtugan två gånger i vec-
kan i högstadiets lokaler. I Lässtugan finns 
en hel del intressanta och aktuella böcker, 
exempelvis alla Finlandia-kandidater, som 
vi har skaffat med stöd av Stiftelsen Brändö 
hembygdsfond. I Lässtugan anordnas även 
många föreläsningar som är öppna för all-
mänheten, med föreläsare som är experter i 
sina ämnen och volontärer från Brändö.

Tidningen, hemsidan och Facebook-si-
dan fungerar som en informationskanal där 
man delar med sig information om aktuel-
la ämnen som gäller Brändö.  Vi samarbetar 
med andra föreningar och gemenskaper i 
Brändö.

Genom att betala medlemsavgiften för 
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf möjlig-
gör du fortsättning av de olika evenemang 
och andra händelser som liver upp vår stads-
del. Medlemsavgiften och annonsplatserna i 
tidningen betalar för trycket och utdelnin-
gen av denna tidning. Medlemsavgiften är 

15 € per person eller 25 € för hela familjen. 
Kontonummer är FI11 2183 1800 0135 11 och 
mottagare Kulosaarelaiset ry – Brändöbor-
na rf. Om du vill säkerställa denna tidnin-
gens framtid, betala din medlemsavgift re-
dan idag. Tack för ditt bidrag!

De olika evenemang som föreningen har 
anordnat har varit kostnadsfria för pub-
liken, men har de ändå skapat en del kos-
tnader som kräver en del stöd från brändö-
borna. Om du vill hjälpa till, kan du köpa 
en historisk karta över Brändö, antingen 
en mindre variant från 1907 (99 €) eller en 
större variant som är Bertel Ljungs plan över 
Brändös villastad från 1917 (159 €). Mer in-
formation: kirsti.santaholma@gmail.com.

I mars är det dags att välja ny styrelse för 
vår tvåspråkiga stadsdelsförening. Om du 
vill förnya föreningens verksamhet eller vill 
bara göra någonting betydelsefullt för vår 
hemö, kom med! 

Vi ses i Lässtugan den 13 mars!

Elämä edellä

Kalasataman 
terveys- ja 
hyvinvointikeskus
Työpajankatu 14 A

Kalasataman terveys- ja 
hyvinvointikeskus on avoinna
5. helmikuuta alkaen. Keskus sijaitsee 
metroaseman vieressä ja palvelee 
arkisin klo 7–20. 

Kalasatamaan siirtyivät muun muassa 
Her�oniemen, Kallion ja Vallilan 
terveysasemien palvelut sekä eteläisen 
Helsingin sosiaalipalvelut ja psykiatria- 
ja päihdepalvelut. 

> hel.�/kalasatamansote
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Kulosaaren Yhteiskoulun tiloissa oleva 
Idealfit juhlii tänä vuonna 18. toiminta-
vuottaan.

Mitä palveluita yritykseltäsi saa?

Kuntosali on auki arkisin klo 6-8 ja 16-22, päivällä sali on aktiivi-
sesti koulun käytössä. Viikonloppuisin ja koulun loma-aikana sali 
on auki koko päivän. Kulosaaressa on tarjolla myös fysioterapia- ja 
personal trainer -palveluita fysioterapeutti Ville Malmin ja PT Kaj 
Stellbergin toimesta.

Hakaniemen Idealfitissä on ohjattua ryhmäliikuntaa, hieronta-, 
fysioterapia-, akupunktio- ja LPG-hoitoja sekä PT-ohjausta.
Kuinka kauan olet toiminut alalla ja kuinka vanha 
yritys on?

Minä valmistuin fysioterapeutiksi vuonna -93 ja toimin nuorten 
korkeushyppääjien valmentajana. Kuntokeskusalalle päädyin ur-
heiluystävieni kautta vuonna 1995 ja perustin Kulosaareen ensim-
mäisen Idealfitin 18 vuotta sitten eli juhlimme tänä vuonna täy-
si-ikäisyyttä. 
Miten päädyit alalle?

Lukion ja armeijan jälkeen pääsin opiskelemaan fysioterapiaa Ro-
vaniemelle. Uskon valmentajallani Rauli Pudaksella olleen suuri 
vaikutus asiaan. Pääsin sivusta seuraamaan kuinka hän urheilu-
hierojana sekä arvostettuna valmentajana ratkoi urheilijoiden 
harjoituksellisia ongelmia. Olin korkeushyppääjänä nuorten maa-
joukkueessa ja samaan aikaan jo 16-vuotiaana piirin yleisurheiluval-
mentajana, joten kiinnostus treenauttamiseen ja biomekaniikan 
korjaukseen heräsi jo varhain.
Parasta työssäsi?

Päästä ratkomaan asiakkaiden liikunnallisia ongelmia ja tuottaa 
heille hyvää mieltä.
Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?

Kulosaaren Yhteiskoulu on aina halunnut olla osana kulosaarelais-
ten elämää, ja kun koulukin tarvitsi lisää liikuntatiloja, he huoma-
sivat tarpeen kuntosalille. Koulu ei kuitenkaan halunnut investoida 
itse laitteisiin tai pyörittää salia, joten tämä yhteistyö palvelee sekä 
oppilaita sekä lähiseudun asukkaita.
Mainosta yhdellä lauseella yritystäsi/palveluita-
si!

Idealfit on kuntokeskusten terveyskeskus.
Mikäli et toimisi nykyisessä ammatissasi niin mitä 
tekisit?

Fysioterapeuttina tykkään ratkaista ongelmia, joten jotenkin sen 
täytyisi liittyä loogiseen ongelmanratkaisuun. Koska olen myös 
ohjelmistoyrittäjä, niin keskittyisin luultavasti siihen. Haluan tar-
tuttaa tämän ratkaisukeskeisyyden myös työntekijöille, ei vain esi-
merkiksi hierota vaan mietitään mistä kulloinenkin vaiva johtuu. 
Asiakkaalle määrätyt pillerit eivät useinkaan ratkaise asiakkaiden 
ongelmia, vaan peittävät niitä.

HAUSKA TUTUSTUA, MARKO JÄRVI, 
KULOSAARELAISTEN KUNTOSALI IDEALFIT

TEKSTI  JA KUVAT  N INA NYGÅRD

Yrittäjä, fysioterapeutti Marko Järvi neuvoo aloittamaan 
treenaamisen vaikka pienin askelin: ”2 kertaa viikossa puoli 
tuntia on loistava aloitus, tärkeintä on saada rytmi päälle.”  

Mitä harrastat?

Kuntosalia tietenkin ja innostuin vuosi sitten koripallosta, siinä 
yhdistyvät intervallitreenaaminen sekä hyppääminen. Pelaan myös 
golfia ja olen vasta aloittanut tenniksen.
Mikä on avain hyvinvointiin?

Hyvinvointi lähtee allakasta. Kun varaat itsellesi tuon kaksi kertaa 
30 min viikossa, se on jo riittävästi ja uskot itsekin pystyväsi toteut-
tamaan sen. Päästyäsi salille aikaa voi aina lisätä kulloisenkin fii-
liksen mukaan, kotona se ei tapahdu. Jos ajattelet, että sinulla me-
nee kaksi tuntia, niin silloin aikaa on vaikea raivata kalenteriin. 
Niin kauan kuin et yritäkään käydä urheilemassa, se ei tietenkään 
lisää hyvinvointia. Ei tarvitse olla heti täysi ohjelma ja paljon erilai-
sia laitteita, kunhan ensin saa rytmin päälle. Suosittelen saliohjel-
man hankkimista ja opastusta heti alkuun, jotta matka kohti kesää 
jatkuu suotuisasti.
Mistä haaveilet?

Mukavasta lomasta jossain kaukana lämpöisessä, mielellään golfa-
ten.

PAINOTALO

RATKAISU PAINONHALLINTAAN!

Täyden palvelun painotalo!
www.kiriprintti.fi 



Kulosaaren kirkkovakka ry (Kirkko-
vakka) on itsenäinen, vuonna 1965 
perustettu yhdistys, jonka sääntöjen 
mukaisena tehtävänä on tukea seu-

rakunnallista toimintaa Kulosaaren alueel-
la. Kirkkovakan toimintaa johtaa hallitus, 
joka valitaan vuosittain yhdistyksen vuosi-
kokouksessa. Yhdistyksen jäseneksi voi liit-
tyä jokainen Kulosaaressa asuva täysi-ikäi-
nen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 
tarkoituksen ja säännöt.

Kirkkovakan talous perustuu vuosikym-
menten aikana kerrytettyyn osakeomis-
tukseen. Omistuksesta saatavista tuotoista 
Kirkkovakka jakaa taloudellista tukea eri-
laisiin seurakunnallisiin toimintamuotoi-
hin sekä seurakunnan toimintaan läheisesti 
liittyville tahoille. 

Keskeisinä tukikohteina ovat olleet esi-
merkiksi diakoniatyö ja lapsi- ja nuorisotyö. 
Kirkkovakka on antanut taloudellista tukea 

Kulosaaren Kirkkovakka ry
eläkeläisten torstaikahvilan toimintaan, 
tukenut erilaisia lasten ja nuorten konsert-
teja ja muita tapahtumia sekä Kulosaaren 
Meripartiota mm. heidän tarvitsemiensa 
tilojen vuokrakustannuksissa. Lisäksi Kirk-
kovakka on hankkinut mm. seurakunta-
salissa olevan flyygelin, Kulosaaren kirkon 
ehtoollispikarit sekä kirkossa olevan kynt-
telikön. Kirkkovakka järjestää yhteistyössä 
seurakunnan kanssa vuosittain retken pää-
kaupunkiseudulle tai sen ympäryskuntiin. 

Herttoniemen seurakunnan luovuttua 
Kulosaaren seurakuntatalon yläkerrasta 
vuokrasi Kirkkovakka yläkerran Helsingin 
seurakuntayhtymältä kevään 2018 ajaksi. 
Yläkerta on seurakunnan käytössä sen tar-
vitsemiin tilaisuuksiin, mutta Kirkkovak-
ka vuokraa sitä kaikille halukkaille mm. 
juhlatilaisuuksiin ja kokouksiin. Tilaa voi 
vuokrata Herttoniemen seurakunnan kirk-
koherranviraston kautta numerosta 09-
2340 3300 (ma, ti, to ja pe klo 10-14). Tar-

koituksena on kevään 2018 aikana selvittää, 
olisiko tiloille löydettävissä riittävästi käyt-
täjiä, jolloin myös sen pidempiaikainen 
vuokraaminen saattaisi tulla mahdolliseksi. 

Kirkkovakka toivottaa kaikki jäsenyy-
destä ja toiminnasta kiinnostuneet terve-
tulleiksi. 

TEKSTI   HEIKKI  UNTAMALA

Lisätietoja Kirkkovakan 
toiminnasta voi tiedustella 

osoitteesta 
kirkkovakka@outlook.com

Heikki Untamala, 
hallituksen puheenjohtaja

Jenni Kallio, 
hallituksen sihteeri
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Kulosaaren hiekkakenttä (Adjutan-
tinpuiston liikuntakenttä) on vii-
meisten vuosien/vuosikymmenien 
aikana jäänyt vailla huomiota, vaik-

ka kentän ympärillä Kulosaaren kouluissa ja 
päiväkodeissa on noin 1400 lasta ja nuorta. 
Nykyinen ylläpito rajoittuu toukokuusta 
syyskuun loppuun, ja kenttä menettää käyt-
tökelpoisuutensa sateisemman jakson sattu-
essa.

Kulosaaren jalkapalloseura Kulps on 
yhteistyössä Kulosaaren yhteiskoulun, 
Brändö lågstadieskolanin ja urheilulukio 
Brändö gymnasiumin kanssa käynnistä-
nyt kunnianhimoisen tekonurmi-/lähilii-
kunta-aluehankkeen. Suunnitelmana on 
perustaa voittoa tuottamaton osakeyhtiö, 
jonka tarkoituksena on rakentaa alueelle 
tekonurmikenttä ja kuntoilualue. Alue pal-
velisi seuraa, Kulosaaren kouluja sekä muita 
lähialueen urheiluseuroja ja liikuntapaikan 
käyttäjiä ympäri vuoden. 

Hankkeen kustannukset on tarkoitus 
kattaa lainalla, valtionavustuksella ja yk-
sityisellä rahoituksella. Kulps on jättänyt 
kaupungin liikuntavirastolle alueesta vuok-
rahakemuksen, kaupungille lainahake-
muksen ja Aluehallintovirastolle valtion- 
avustushakemuksen. Yksityinen varain-
hankinta aloitetaan heti, kun kaupungilta 
saadaan myönteinen vuokrapäätös (arvio 
helmikuussa). Tavoite on toteuttaa hanke 
keväällä ja kesällä 2018. 

Yksityinen rahoitus on hankkeen toteu-
tumisen kannalta keskeistä. Mikäli haluat 
keskustella mahdollisuuksista osallistua 
yksityisenä tai yrityksenä hankkeen rahoit-
tamiseen tai edistämiseen, ja tällä tavoin 
edesauttaa Kulosaaren nuorten harras-
tusolosuhteiden parantamista, ota yhteyttä: 
info@kulps.fi tai 040 709 6868 (Peik Schul-
man, Kulpsin hallituksen puheenjohtaja).

TEKSTI   PEIK  SCHULMAN

Tule mukaan kehiTTämään 
Kulosaaren hieKKaKenttää 

kom med och uTveckla 
Brändö sandplan

Brändö sandplan (Adjutantparkens 
idrottsplan) har under de senaste 
åren/årtiondena försummats trots 
att de omkringliggande skolorna 

och daghemmen omfattar omkring 1400 
barn och ungdomar. Det sparsamma un-
derhållet sträcker sig endast från maj till 
slutet av september. Efter regn blir planen 
ofta obrukbar.

Ett ambitiöst konstgräs-/motionsplats-
projekt har initierats av Brändö fotbollsfö-
rening Kulps i samarbete med Kulosaaren 
yhteiskoulu, Brändö lågstadieskola och 
idrottsgymnasiet Brändö gymnasium. Me-
ningen är att grunda ett icke-vinstbringan-
de aktiebolag, med syftet att låta bygga en 
konstgräsplan och motionsplats. Området 
skulle gynna föreningen, Brändös skolor 
och andra närbelägna idrottsföreningar 
samt motionärer året runt.

Projektet kommer att finansieras med 
lån, statsunderstöd och privata medel. Kulps 
har lämnat in hyresansökan till Helsingfors 
stads idrottsverk, låneansökan till Helsing-
fors stad och ansökan om statsunderstöd till 
regionförvaltningsverket. Införskaffandet 
av privata medel påbörjas så snart staden 
beviljat hyresansökan (sannolikt i februari). 
Avsikten är att förverkliga projektet under 
våren och sommaren 2018.

Tillgången till privata medel är av cent-
ral betydelse för projektet. Om Du som 
privatperson eller företag vill delta i finan-
sieringen eller främjandet av projektet och 
därigenom stöda förbättrandet av ungdo-
marnas träningsmöjligheter, tag kontakt: 
info@kulps.fi eller 040 709 6868 (Peik 
Schulman, Kulps styrelseordförande).

Kulosaaren yhteiskoulun ja Brändö lågstadieskolanin / Brändö Gymnasiumin 
vieressä sijaitsevalle hiekkakentälle suunnitellaan tekonurmikenttää ja kuntoi-
lualuetta.

TEXT  PEIK  SCHULMAN

MAINOSTA 
LEHDESSÄMME! 
OTA YHTEYTTÄ 
TOIMITUKSEEN. 

YHTEYSTIEDOT 
SIVULLA 2
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Vuoden 2017 kaunokirjallisuuden 
Finlandia-palkinnon sai Juha 
Hurmeen teos Niemi. Se hankit-
tiin Lukutupaan samoin kuin 

kaikki muutkin Finlandia-palkintoehdok-
kaat. Se on aika paksu kirja, jonka lukemi-
nen ei onnistu ihan hetkessä. Se on myös 
kirja, joka pakottaa ajattelemaan ja välistä 
myös tarkistamaan omia käsityksiä. 

”Jokunen tovi alkuräjähdyksen jälkeen, 
astronomisten, geologisten ja sen sellaisten 
sattumien seurauksena, Telluksen pohjoisella 
pallonpuoliskolla alkoi törröttää niemi. Sit-
ten tulikin vuosi 1809, ja siinäpä oikeastaan 
koko tarina olisikin, ellei tuolle 14 miljardin 
vuoden aikajänteelle mahtuisi joitakin niin 
kohottavia kuin...” 

Lukutuvan teemailtoihin osallistuneelle 
tulee jo muutamien sivujen lukemisen jäl-
keen Ahaa-elämys: Tästähän Riho ja Mika 
puhuivat… minähän olen tämän asiantun-
tija, ainakin melkein! Alkusyksystä me ku-
losaarelaiset olimme metroaseman lähellä 
pronssikautisella hautaröykkiöllä keskus-

Kulosaarelaiset ajan hermolla
TEKSTI   K IRSTI  SANTAHOLMA

telemassa sen historiasta sivuten siinä myös 
Riho Grünthalin ja Mika Lavennon aihet-
ta: Mistä suomalaiset ja suomen kieli oikein 
ovat tulleet. 

Mika Anttosen alustuksessa oltiin perim-
mäisten kysymysten äärellä. Ilmastonmuu-
tos ja maailmantuho, kulutuksen kasvu ns. 
kehittyvissä maissa, lentobensiinin tarve ja 
siihen liittyen öljyn kerskakulutus ovat to-
dellisia uhkia Niemenkin asukkaille. Ant-
tosen suunnitelmissa on kaivautua ainakin 
kymmenen kilometriä Niemen alapuolelle 
hakemaan lämpöä Niemen lämmittämi-
seen saastuttamatta ilmaa.

Suomen satavuotisjuhlavuoden aikana 
saimme kuulla myös Henrik Meinanderin 
alustusta Suomen sadasta vuodesta. Histo-
rioitsijan näkökulmasta katsottuna pää-
paino oli Suomen tasavallan synnyssä ja 
itsenäisenä pysymisessä. Suomalaisuutta ku-
vataiteessa käsitteli Anu Utriainen, itsenäis-
tymisen kipeistä vaiheista taas keskusteltiin 
Heini Tolan alustaessa näytelmästä Erottaja 
1917-18. Näissä molemmissa sivuttiin hie-

nokseltaan kulosaarelaisuutta, Elina Sep-
pälän esitys Ribbingshof-rivitalojen sata-
vuotishistoriasta taas pysytteli aika tiukasti 
omalla saarellamme.  

Niemellä sijaitseva saari, nimittäin Ku-
losaari, on kerrassaan ihmeellinen 1,5 ne-
liökilometrin kokoinen pläntti. Ei niin 
muuten, mutta asukkailta löytyy tietoa niin 
monesta asiasta, ja hämmästyttävintä on 
se, että niin monelta on löytynyt myös ha-
lukkuutta jakaa tietoaan talkooperiaatteel-
la. Lukutupa ja Kulosaarelaiset ry kiittävät 
kaikkia talkoolaisia ja toivovat, että sama 
henki jatkuu. Tähän tietoon se on yhä voi-
missaan: Juha Nurminen tulee kertomaan 
Itämerestä, mihin se oli jo menossa ja miten 
sitä suojellaan, ja miten luontoa ylipään-
sä suojellaan ihmisen ajattelemattomilta 
ratkaisuilta. Kevään 2018 aikana tulemme 
kuulemaan kirjoihin liittyviä alustuksia 
ja keskustelemaan kirjoista. Alustajilla on 
kaikilla kulosaarelaistaustaa, he joko asuvat 
täällä tai ovat olleet Kulosaaren yhteiskou-
lun oppilaita.

 

 
 
 
 

Lukutuvassa keväällä 2018  
Lukutupa on Kulosaaren oma kirjasto, siellä on päivä- ja 
aikakausilehtiä, paljon uusia kirjoja, mahdollisuus tavata 
kulosaarelaisia ja keskustella kirjoista,  nauttia juoma-
automaatista juomia, ostaa Kulosaari-kirjoja à 5 €, KSYK- 
historiikkeja à 20 € ja Ribbingshof-kirjoja à 15 €.   
 

TERVETULOA TEEMAILTOIHIN! 
• Torstaina 25.1. klo 18-19, merenkulkuneuvos Juha Nurminen: 

Itämeren suojelusta 
• Torstaina 1.3. klo 18-19, kirjailija Venla Hiidensalo: 

kirjoittamansa kirjat (Sinun tähtesi) ja Kulosaari 
• Torstaina 22.3. klo 18-19, kirja-alan asiantuntija Leena 

Majander-Reenpää: aiheena Minna Canth (Minna Canthin 
syntymästä 175 vuotta v. 2019)  

• Torstaina 19.4. klo 18-19, toimittaja, kirjailija Martti Backman: 
Vakoojat-kirjan tarina 

 

Internet-osoitteessa www.ksyk.fi/fi/kirjasto on listat kirjaston kirjoista ja muutakin tietoa. Kirjastossa 
on innokkaille lukijoille Ota ja anna -hylly, johon osa lahjoitetuista kirjoista päätyy.  
Seuraa Lukutuvan toimintaa Kulosaari-seuran kotisivulta (kulosaarelaiset.fi) tai facebookista 
(Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf sekä Kulosaaren perheet). Ehdota alustajia, lahjoita kirjoja ja kerro 
toiveistasi Lukutuvassa tai Kirstille (kirsti.santaholma@gmail.com). 
 

Tervetuloa Lukutupaan tiistaisin ja torstaisin klo 16-19!              

Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Ståhlberginkuja 1/ Svinhufvudinkuja 6; sisäänkäynti yläkautta  
Svinhufvudinkujan päästä, Idealfitin oven vierestä. (Kartta sivulla kulosaarelaiset.fi -> Lukutupa)   
   
                                                                                      Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf 

 

 

 
Programmet i läsesalen våren 2018   
 
Läsesalen är Brändöbornas eget bibliotek, där man finner 
både dags- och veckotidningar samt många nya böcker. Där 
har man bl.a möjlighet att diskutera böcker med andra  
Brändöbor, njuta av drycker från dryckesautomaten samt 
köpa Brändöböcker à 5 €, KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) 
historik för 20 € och Ribbingshof-boken à 15 €. 
 

 
 

           Välkommen att deltaga i våra temakvällar! 
• Torsdagen den 25.1 kl 18.00 Juha Nurminen och Östersjön. 
• Torsdagen den 1.3 kl 18.00 Venla Hiidensalo och Brändö i sina böcker.  
• Torsdagen den 22.3 kl 18.00 Leena Majander-Reenpää om Minna Canth. 
• Torsdagen den 19.4 kl 18.00 Martti Backman om sin bok Vakoojat. 

 
 

På webadressen www.ksyk.fi/fi/kirjasto finner du en lista över biblioteksböckerna  
och även annan nyttig information. På biblioteket finns en hylla där du både kan  
avlämna och avhämta böcker. En del av de donerade böckerna finner mansin där.  
Du kan dra ditt strå till stacken genom att donera böcker, komma med förslag  
till föredragshållare och framföra dina eventuella önskemål visavi läsesalens  
verksamhet, till någon av övervakarna eller till kirsti.santaholma@gmail.com. 
 

 

Följ med verksamheten i läsesalen på Brändöföreningens hemsida 
www.kulosaarelaiset.fi eller på facebook (Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf  och 
Kulosaaren perheet).  
 

Välkomna till läsesalen tisdagar och torsdagar kl 16-19! 
 

Kulosaaren yhteiskoulus bibliotek, Ståhlbergsgränden 1/ Svinhufvudsgränden 6. Ingång  
från övre sidan vid ändan av Svinhufvudsgränden, bredvid ingången till Idealfit. (Kartan på 
hemsidan kulosaarelaiset.fi)       

                                                                                       
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf 
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1960 Ostoskeskus

EILA:
Eila oli tavannut tätä haastattelua valmis-

tellessaan Ostoskeskuksen varhaisen yrit-
täjän Doris Ruipon, ja Eila ja Doris olivat 
yhdessä muistelleet Ostoskeskuksen alku-
vaiheita. Siellähän oli todella laaja valikoi-
ma liikkeitä. Ruipoilla oli aluksi tekstiililii-
ke Nykytrikoo (Vuokon liikkeen paikalla), 
mutta vähitellen he laajensivat kauppaansa 
naapurihuoneistoihin. Jossakin vaiheessa 
samoilla tienoilla oli 2. kerroksessa nais-
ten alusvaatekauppa ja 1. kerroksessa ken-
käkauppa. Vastapäätä oli yksi kampaamo, 
toinen kampaamo (Salon Elle) taas yhdessä 
entisen Nordean päädyn huoneistoista. Eila 
muistaa myös leipomon (NNKY:n pulla-
kauppa kukkakaupan kohdalla), pankit 
(KOP Nordean ja SYP Il Canton huoneis-
toissa), postin (useassa paikassa), apteekin 
(myös vaihtelevasti), kirjakaupan (Kulokirja 
Nordean päädyssä), valintamyymälät Elan-
non (Alepan tienoilla), HOKin (Chengdun 
paikalla) ja K-kaupan (R-kioskin huoneis-
tossa), Nurmisen lihakaupan (pohjakerrok-
sessa), kukkakaupan (joita oli aluksi kaksi), 
valokuvausliikkeen (kukkakaupan tienoil-
la) ja Ehon.

Kaikkea tarpeellista sai Kulosaaresta, Eila 
eli Kulosaaressa, kävi töissä Kulosaaren yh-
teiskoulussa  16 vuotta. Vuonna 1958 oli pe-
rustettu Kulosaaren liikuntaseura (aluksi 
Kulosaaren voimistelijat). Liikunnanopet-
tajaksi valmistunut Eila liittyi ensin liikun-
taseuraan, josta häntä pyydettiin sitten kou-
luun opettajaksi. Hän jaksoi ohjata liikkujia 
50 vuotta. Seurasta kasvoi vähitellen kulos-
aarelainen legenda, jossa on nykyään noin 
350 jäsentä. Eila harrastaa edelleen liikuntaa 
seuran jäsenenä.

Kulosaaren historian merkkipaaluja 1959-2017

Kulosaarelaiset-lehden numerossa 
6-2017 esitetty ehdotus muistojen 
lähettämisestä toimitukselle ei ole 
tuottanut tulosta. Niinpä toimitus 

kävi itse haastattelemassa kahta pitkäai-
kaista kulosaarelaista: uuden puolen eli ker-
rostaloalueen asukkaista Eila Sillanpäätä ja 
vanhalta puolelta Kulosaaren muutoksen 
kokenutta Kenneth Danielsenia. Toimitus 
(eli Kirsti Santaholma) on välistä puuttunut 
sulkujen välissä haastateltujen muistoihin. 
Huonosti ruotsia taitavana hän on lisännyt 
omia muistojaan vain Eilan sanomaan. 

TEKSTI   K IRSTI  SANTAHOLMA

Asuin elämäni ensimmäiset vuodet 
Kulosaaressa, osoitteessa Kulo- 
saarentie 21 / Vapaaherrankuja 9. 
Vaikka olin vain viisivuotias per-

heeni muuttaessa pois, mieleeni on jäänyt 
monia kuvia isosta talosta, lasiverannasta ja 
pihasta. Siksi tuntui erityisen hienolta saa-
da käsiin teos Kulosaaren Ribbingshof, Sata 
vuotta rinnakkain (toim. Elina Seppälä, 
SKS 2017, 176 s.). Jo kansikuva on hivelevän 
kaunis ja houkuttelee tutkimaan teosta tar-
kemmin.

Kirjan alussa Laura Kolbe valottaa niitä 
seikkoja, joiden takia Kulosaareen alettiin 
rakentaa huvilamaista kaupunkiyhteisöä. 
Riitta Nikula jatkaa kertomalla sanoin ja 
piirroskuvin talojen arkkitehtuurista. Näitä 
täydentävät mainiosti Kirsti Santaholman 
muistot elämästä Ribbinginhovissa seitse-
mällä vuosikymmenellä. Niistä käy hyvin 
ilmi, kuinka suuresti ihan arkinen koti-
elämä on 1950-luvun ja 2010-luvun välillä 
muuttunut. 

Seuraavassa luvussa Mikko-Olavi Seppälä 
käsittelee yleisesti Kulosaaren ja erityisesti 
Ribbinginhovin  alueen nimistöä ja histo-
riaa. Siinäkin on paljon mielenkiintoista 
tietoa historian harrastajille, onhan Kulo- 
saaressa asunut monia poliittisia ja kulttuu-
risia vaikuttajia, esimerkiksi presidentti K.J. 
Stählberg ja kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen. 

Heikki Kukkosen ja Eeva Ruoffin artik-
kelit keskittyvät Ribbinginhovin asemaan 
kaupunkisuunnittelussa ja osana Kluuvin 
puistoaluetta. Näiden asiatekstien väliin 
on sijoitettu entisten asukkaiden tarinoita 
sota-ajasta, kaksikielisyydestä, lapsuuden 
maisemista. Ratkaisu toimii: omakohtaiset 
ja usein hauskat muistot tuovat eloa asiapi-
toisten artikkeleiden lomaan.

Kulosaaren ja erityisesti ribbinginho-
vilaisten suojeluskuntatoiminta saa omat 
sivunsa, samoin muut harrastukset, partio, 
luistelu, hiihto, tennis ym. Taloja katsotaan 
myös arkkitehdin ja asukkaiden silmin, ja 
luku vanhan taloyhtiön suojelusta kehottaa 
myös miettimään, voitaisiinko kaupunki-
kuvaa yleensä kehittää ihmisläheisempään 
suuntaan Ribbinginhovin mallin mukaan.

Ribbinginhovin talojen ensimmäiset 
asukkaat olivat yhtä kaksikielistä perhettä 

Paketti ihmisläheistä
kulttuurihistoriaa

TEKSTI   MARKETTA HOLOPAINEN

lukuun ottamatta ruotsinkielisiä. Kielisuh-
teet ovat ajan mittaan vaihdelleet ja suo-
menkielisyys on ottanut vallan niin Kulos-
aaressa kuin muuallakin Helsingissä. Näissä 
taloissa vielä 2000-luvulla on n. 1/3 asukkais-
ta ollut ruotsinkielisiä. Siksi on ihan oikein, 
että kirjan artikkeleista pari on kirjoitettu 
ruotsiksi ja lyhyiden muisteluiden joukossa 
on myös ruotsinkielisiä juttuja. Sata vuotta 
rinnakkain – kotikielestä riippumatta!

Erityismaininnan ansaitsee Kirsti San-
taholman suururakka. Hän on koonnut 
kirjan loppuosaan tiedot kaikista talojen 
omistaja-asukkaista sadan vuoden ajalta ja 
viimeisenä on vielä aakkosellinen henkilö-
hakemisto helpottamassa tietojen etsintää.

Kuten tämäntyyppisen kotiseutukirjan 
luonteeseen sopii, mukana on paljon kuvia. 
On vanhoja mustavalkoisia kuvia raken-
tamisen alkuajoilta aina 1950-luvulle asti. 
Lukijan silmää miellyttävät tietysti upeat 
värikuvat talon eri puolilta, koristeiden 
yksityiskohdista, puistoista ja puutarhoista. 
Interiöörikuvat täyttävät ulkopuolisen lu-
kijan toiveen nähdä, millaista seinien sisällä 
oikein on. Useat pohjapiirrokset kertovat 
vanhojen rakennusten sokkeloista ja por-
taikoista ja ilmeisesti Lindgrenin itsensä 
piirtämiä suunnitelmakuvia taloista ja puu-
tarhoista (ss. 29-30) voisi tarkastella loput-
tomiin. Asukkaiden perhe- albumikuvat 
asukasjuhlista ja omista juhlahetkistä teke-
vät lukijan melkeinpä kateelliseksi - niin 
vahva yhteisöllisyys niistä välittyy.

Tämä kirja antaa Helsingin vanhimmil-
le rivitaloille niiden ansaitseman kunnian. 
Sen tekstit ja kuvat ovat hieno huomion-
osoitus talojen satavuotiselle olemassaololle.
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Kulosaaren historian merkkipaaluja 1959-2017

Eila Sillanpää, s. 1937, kulosaarelainen 
vuodesta 1960 alkaen, asunut saarella 
koko ”uuden puolen” ajan, saanut täällä 
asuessaan kaksi tytärtä, vuosina 1962 ja 
1966.
Kuten moni muukin kulosaarelainen, Eila 
on asunut useammassa osoitteessa: Svin-
hufvudintie 4, Relanderinaukio 1, Risto Ry-
tin tie 24 A ja B. 

Kenneth Danielsen, född 1947, brändöbo 
sedan 1953 från Tölö. På Brändö i Silver-
sundsvägen 47, Brändövägen 7, Brändö-
vägen 38. 
Kenneths familj: syskon Peik 1950 och 
Jannike 1961, och barn: flicka 1976, två po-
jkar 1980 och 1986. (Kennethin muistoissa 
on aukkoja, sillä hän asui Lauttasaaressa 
vuosina 1973-1993, mutta sinäkin aikana 
hän kävi usein vanhempiensa luona Kulo-
saaressa.)

JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA. . .

Eilan perhe on hyvin liikunnallinen: ty-
töt olivat pienestä pitäen mukana voimis-
teluissa, nuoremman tyttären mies on ves-
talainen. Eila on erityisen onnellinen siitä, 
että hänen kohdalleen ei ole sattunut riitoja 
eikä loukkaantumisia koulussa eikä liikun-
taseurassa. 

Talojen ihmiset tunsivat toisensa. Moni 
talo oli aluksi vuokratalo, Eilan muistaman 
mukaan ne olivat ”hirmusen kivoja taloja, 
mukavia ihmisiä, pihatalkoita”. Eilalla on 
ollut vuosikymmenten varrella useita koi-
ria, joista ei koskaan ole tullut valituksia. 
Hän pitää sitäkin osoituksena hyvästä hen-
gestä.

Munkkiniemestä muuttanut Eila tun-
si aluksi muuttavansa maan ääriin, mutta 
opettamisen myötä hän kotiutui nopeasti, 
yhteiskoulussa oli ”ihana opehuone”. Ku-
losaari oli lapsille ihana, turvallinen kas-
vuympäristö. Eilan oman lapsuuden ympä-
ristöön ”Munkkaan” verrattuna Kulosaari 
vaikutti aluksi liian pieneltä. Ulkoilu- ja lii-
kuntamahdollisuudet nostivat kuitenkin 
Kulosaaren arvoa, ja Mustikkamaa oli ja on 
hyvä lisä tässä asiassa.

KENNETH:
Köpcentret, en produkt av sin tid. Närbu-

tikerna inledde sin svanesång, en del som 
Varuboden fanns länge kvar i Domus sten-
fot. Invigningen av köpcentret blev något 

av en folkfest med Pirkko Mannola som 
dragplåster beundrad av bland annat sto-
ra skaror skolelever. Köpcentret medförde 
en hel del  nytt som flera bankkontor och 
bland dagligvaruaffärer fanns ytterligare 
valmöjligheter flitigt utnyttjade av skole-
lever på mellantimmarna. Legendariskt 
var Ehos kafé och konditori en samlingsp-
lats som i dag fortsätter i form av utskän-
kningsstället Kuparilyhty. Köpcentren från 
60-talet har passerat sitt bäst före datum 
och i dag finns nya planer för tomten.

1961 Kulosaaren seurakunta, Mat-
teus församlingen 

KENNETH:
Söndagsskola gick vi i prästgården hos 

tant X men när Matteus församling flytta-
des till Hertonäs förändrades gemenskapen 
och den svenska sammanhållningen.

1964 Mustikkamaan silta

EILA: 
Silta helpotti liikunnan opetusta, Mustik-

kamaalla oli hyvät suunnistusmahdollisuu-
det, mutta koulun oma urheilukenttä oli 
vielä pitkään ihana.

KENNETH:
Blåbärslandets bro medförde nya rekrea-

tionsmöjligheter. Nu kunde holmens sti-
gar, stränder och sportplan bekvämt brukas 

året runt och utnyttjas för bollsport samti-
digt som en hel del annat folk utnyttjade 
holmens massbegivenheter på gott och ont. 

1966 Kansakoulu, kirjasto, nuo-
risotalo, päiväkoti, arkkitehti 
Osmo Lappo

EILA:
Eilan tytöt aloittivat ja kävivät kansa-

koulunsa tässä rakennuksessa. Eilalla ei si-
ten ollut kokemusta Domuksen asuin- ja 
liikehuoneistoista siirtymisestä kouluksi 
rakennettuun tilaan. Kansakoulun liikun-
tasali oli Eilan ja muiden yhteiskoululaisten 
käytössä esim. yo-kisojen aikaan, tyttäret 
olivat samoissa rakennuksissa kaupungin 
tarhassa. Kirjasto oli ihana.

KENNETH:
Biblioteket upplevde jag först i Strandho-

tellet sedan i Domus där ”biblispelle” rege-
rade. Alltid blev han inte så välbehandlad av 
oss ungdomar men stämningen var nog en 
helt annan när det nya biblioteket startade 
och för oss okända tjänstemän bänkade sig 
bakom disken.

1977 Peruskoulu Helsinkiin 

EILA: 
Opettajien virkasuhteet kärsivät, moni 

joutui hakemaan tuntinsa muualta. Vähi-
tellen Eila siirtyi opettamaan tulevia sai-
raanhoitajia Helsingin IV sairaanhoitoalan 
oppilaitokseen.

1977 Seurakuntatalo (valmistui)

1982 Metro

EILA: 
Ei suurta merkitystä. (Eila tunnettiin 

Mersun [vm  1991]  käyttäjänä.)

1998 Puhos Center

EILA: 
Koulu sai sieltä tunteja.

KENNETH:
Jag började spela tennis på Brändö vid sju 

men enbart sommartid. Brändö hade haft 
en tennishall på 30-talet men nu fanns inte 
vinterspelmöjligheter. Väntan var lång men 
på 90-talet när jag efter flera år återvände 
till Brändö stod hallen klar.



chef wotkin’s tehtaanmyymälä
ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
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chef wotkin’s palvelutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

. . . JATKUU EDELLISELTÄ SIVULTA.

2007 Kulosaari 100 vuotta

EILA: 
Oli kovasti mukana tapahtumissa, mutta 

Munkkiniemen juhlallisuudet Kulosaaren 
satavuotisjuhlan aikaan kiinnostivat Eilaa 
enemmän. 

KENNETH:
Brändö fyllde hundra och det festliga året 

deltog jag i många begivenheter med iver.

2009 Ala-aste ja päiväkoti, kir-
jasto ym. (Purettiin v. 2009 sisäil-
maongelmien takia.)

2010 Herttoniemen seurakunta

EILA: 
Pettymys kun Kulosaaren oma seura-

kunta liitettiin Herttoniemeen. Ruotsin-
kielinen eläkeläisyhdistys Gamla Kvarnen 
siirsi vuoden 2018 alusta kokoontumisensa 
Kyösti Kallion tiellä sijaitsevan seniorita-
lon kerhohuoneeseen, kun Herttoniemen 
seurakunta sanoi irti seurakuntasalin vuok-

rasopimuksen. Eila on muiden kerholaisten 
tavoin hyvin närkästynyt ja pettynyt. 

2014 Korttelitalo, arkkitehti 
Pasi Siistonen

EILA: 
Pettymys koska tilat eivät ole riittävät.

KENNETH:
Det nya kvartershuset som ersatt de möge-

langripna skol, biblioteks- och dagehams-
bygnaderna är lyckat, för nu har förutom 
att tomtmark frilagts även nya möjligheter 
att utnyttja området framkommit.

2015 Isoisän silta

(Kummaltakin vielä kokeilematta.) 

2017 Ostoskeskus

(Odottaa purkuaan, ei kommentteja 
kummaltakaan.)

EILA: 
Kulosaari, ihana saari, ihanat ihmiset!

Kenes tä  vuoden 
ku losaare la inen 

2017?
Ehdota henkilöä tai yhteisöä, 
joka mielestäsi on toiminut 

merkittävästi kotisaaremme hyväksi 
vuoden 2017 aikana. 

Vem bl ir  åre t s 
brändöbo 

2017?
Föreslå en person eller 

en sammanslutning, som du anser 
har agerat förtjänstfullt för 

Brändös bästa under år 2017. 

Ehdotukset viimeistään / Förslag senast
11.3.2018

e-mail: satu.vakiparta@kolumbus.fi
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Kulosaarelaisella varatuomari Eero 
Tammisella on erikoisia keräily-
harrastuksia. Niistä saattaa eniten 
kulosaarelaisia kiinnostaviin kuulua 

hänen erittäin laaja vanhojen puhelinten 
kokoelmansa. Hän voisi halutessaan perus-
taa asuintalonsa ylimpään kerrokseen vaik-
ka puhelinmuseon. Se kilpailisi tasaveroises-
ti harvalukuisten suomalaisten kaltaistensa 
joukossa, sekä määrällä että laadulla - ja var-
sinkin erikoisuuksilla ja harvinaisuuksilla.

LÖYTYYKÖ JALANJÄLKIÄ KULOSAARESTA?
TEKSTI  HEIKKI  KUKKONEN     KUVAT EERO TAMMINEN

Aikamatka Daniel Wadénin sähköiseen maailmaan

Kenties maamme ensimmäinen puhe-
lin ja sen hiukan nuorempi käyttäjä.

Norjalaisvalmisteinen koristeellinen 
pöytäpuhelin.

Wadénin tehtaan kaunis logo seinäpu-
helimen etusivussa.

Helsinkiläisen Wadénin tehtaan hie-
nosti viimeisteltyjä seinäpuhelimia 
sadan vuoden takaa.

L. M. Ericssonin puhelinmainos 
1800-luvun lopulta.

TAMMISEN KOKOELMA liittyy Kulosaa-
reen ainakin kahdella tavalla. Näkyvintä 
ovat hänen kokoelmansa monet puhelimet 
viime vuosisadan alusta, niiltä vuosilta kun 
Kulosaaren huvilakaupunki oli aivan nuori. 
Toinen liitoskohta ovat Eero Tammisen ke-
räämät vanhat osakekirjat ja mainoskuvat, 
jotka kertovat puhelimen varhaishistorian 
yritysmaailmasta ja kuvaavat siten myös sitä 
vankkaa kehitysuskoa, joka huvilakaupun-
gin rohkeaan perustamiseen liittyi.

KULOSAAREN HUVILAKAUPUNGIN 
pioneerit olivat paitsi tarmokkaita ja kau-
kokatseisia miehiä, niin samalla myös hy-
vin aikaansa seuraavia. Puutarhakaupun-
kiaate oli tuohon aikaan vasta aivan nuori 
eurooppalainen ilmiö. Siksi vastaperustet-
tuun Kulosaaren huvilakaupunkiin raken-
nettiin nopeassa tahdissa sekä katuverkko 
että täysimittainen vesihuoltokin. Samaa 
kaukokatseisuutta edusti myös sähkörai-
tiotien rakentaminen saareen, ensi alkuun 
höyrylauttayhteyden taakse. Niinpä ei ollut 
suurikaan yllätys, että saarelle perustettiin jo 
varhain, todennäköisesti v. 1911, myös oma 

puhelin- ja sähköyhtiö, AB Brändö Telefon 
och Elektricitet. Sen kautta sekä saarelaisten 
yhteydenpitoa keskenään että suureen maa-
ilmaankin voitiin hoitaa paljon kirjepostia 
nopeammin, sähkön nopeudella. Saaren 
puhelimet saivat tietysti kukin oman nu-
meronsa, minkä ansiosta kaikilla huviloilla 
oli sekä katuosoite että oma puhelinnume-
ronsa. Vanha, käsin kirjoitettu Kulosaaren 
puhelinluettelokin vuodelta 1916 on säilyn-
yt, mutta sellaista ei alkuperäisversiona Eero 
Tammisen hallussa vielä ole.

TAMMISEN KOKOELMAN helmiin kuu-
luu helsinkiläisen  Daniel Wadénin, L. M. 
Ericssonin kovan suomalaiskilpailijan, pe-
rustaman puhelintehtaan useita menestys-
tuotteita. Wadénia on aiheellisesti kutsuttu 
suomalaisen puhelintoiminnan isäksi. Hän 
rakennutti nopeaan tahtiin puhelinverkon, 
paitsi kotikaupunkiinsa Helsinkiin, niin 

myös yhdistämään Etelä-Suomen merkit-
tävimmät kaupungit puhelimitse toisiinsa. 
Siten kulosaarelaiset saattoivat jo huvila-
kaupungin alkuvuosista saakka soittaa su-
kulaisilleen tai liiketuttavilleen niin Tur-
kuun kuin Kotkaan tai Viipuriinkin.

VIIME VUOSISADAN alkuvuosikymme-
nien puhelimet olivat siinä määrin arvoesi-
neitä, että ne oli tapana tehdä myös ulko-
muodoltaan kauniiksi, valurautakoristeita, 
jalopuuosia, kromauksia ja koristemaala-
uksia sisältäneiksi omistajansa statussym-
boleiksi. Näistä puhelinten erikoisomi-
naisuuksista Eero Tammisen kokoelmat 
osaavat kertoa esineitä lukemaan pystyville 
hyvin paljon, ja keräilijä itse vielä monin 
verroin enemmän.

chef wotkin’s tehtaanmyymälä
ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki

 ☎ 09-774 33 477
www.wotkins.fi

chef wotkin’s palvelutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047
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Alepaan on helppo poiketa 
nopeille ostoksille.

Kyösti Kallion tie 2, 00570

MA-LA 6.30-23
SU 9-23

Ilmojen herra ei ehkä ollut joulukuussa suo-
peimmillaan, kaikki kunnia saaren loppu-
vuoden piristyksestä menee saaren asukkail-
le, jotka runsain joukoin panostivat saaren 
valaisemiseen. Ihastuttavan monta taloa 
ja rakennusta puki itsensä jouluvaloihin ja 
näin saimme joulutunnelmaa sekä viihtyi-
syyttä kohotettua. Sekä saimme sitä valoa. 

Upea ostoskeskuksen valaistus ilahdutti 
asioidessamme ostarilla. Leposaaressa lois-
tivat taas kymmenet tuikut. Perinteeksi 
muodostunut Snowman-elokuva veti po-
rukkaa Vähäniityntiellä ja yksi ylväs, vaik-
kakaan ei yksinäinen, Tiernapoika ilahdut-
ti yleisöä Hopeasalmentiellä. 

Jouluinen saari sittenkin
TEKSTI   KULOSAAREN JOULUVALO -TYÖRYHMÄ

Jouluaattona joulun tähti loisti kirkon 
kellotapulissa toivottamassa kaikille 
saarelaisille rauhaisaa joulua ja läm-
mintä mieltä. Kuvaaja: Suvi Huttunen

GVLK:n valaistu tenniskenttä sai sosi-
aalisessa mediassa paljon huomiota. 
Kuvaaja: Mikko Timonen

Ala-asteella oli järjestetty eläimet 
metsänuotiolle ja valaistu koulun pää-
sisäänkäynti. 
Kuvaaja: Annamari Ihalainen

Kulosaaren yhteiskoulun oppilaat olivat tehneet Domuksen luokkiensa ikkunois-
ta jouluiset näyteikkunat. Kuvaaja: Heidi Ruhala

Kulosaaren ostoskeskus ja Madde 
jouluvalaistuksessa. 
Kuvaaja: Nina Nygård

Tennisvalmentaja Toomas Juriki-
vi, mistä sait idean valaistukseen?

”Aluksi ilmoitin GVLK:n mukaan Kulos-
aaren Jouluvalo -tapahtumaan ajatuksena 
yhdistää se perinteisen puurojuhlan kanssa. 
Sitten tuli ajatus valaista kenttä. How hard 
can it be? Let’s do it:) Aikaisemmin en ollut 
sellaista nähnyt enkä kuullut. Loppupeleissä 
toteuttaminen oli helpompaa kuin oletin.”

Kouluissakin oli innostuttu Kulosaaren 
valaisemisesta. Kaiken kaikkiaan Kulosaa-
ren Jouluvalo - Juleljus på Brändö -festivaali 
lisäsi saarelaisten yhteisöllisyyttä, sai meidät 
antamaan joululahjaksi toisillemme valoa, 
glögiä, pipareita, musiikkia, ennen kaikkea 
hyvää mieltä. Kulosaarelaiset-lehti kiittää 
kaikkia järjestäjiä ja osallistujia.

Keppihevosrata Kelkkämäellä. 
Kuvaaja: Suvi Huttunen

Alepaan on helppo poiketa 
nopeille ostoksille.

Kyösti Kallion tie 2, 00570

MA-LA 6.30-23
SU 9-23

K-MARKET RUOKAKIPPARI Laivalahdenkaari 29, Puh. 020 711 8610

Bussilla 81 suoraan kaupan ovelle Herttoniemenrantaan!

Rakkaat asiakkaat,

Remontoidun Ruokakipparin avajaiset ovat jo ovella. 
Runsaamman valikoiman ja avaramman kaupan lisäksi 
meille tulee myös uusia palveluita; Matkahuolto ja 
verkkokauppa Tilaa&Nouda. 

Tervetuloa,

Mikko ja Suvi sekä Pipa, Jami, Lotta,  
Noora, Joakim, Iida, Doris ja Iris

Kakkukahvit 
17.2. 12–18

UUSI RUOKAKIPPARI AVAA TO 15.2.

KAIKKI HYVÄ ON LÄHELLÄ
RUOKAKIPPARI
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Ensimmäiseksi Kuliskuvaksi päätyi Richard Cousinsin ottama 
kuva Kulosaaren yhteiskoulun keskushallissa pidetystä kuudes-
luokkalaisten tiedotustilaisuudesta. 
Neljän arvioijan antamat pisteet jakautuvat siten, että ehdoton 
ykkönen oli Richard Cousinsin kuva, toiseksi tuli Pertti Immosen 
kuva Kluuvin puiston uudesta penkistä. Muut kuvat saivat ihan 
hajapisteitä.

Raadin ammattilainen, Kata Ruohtula perustelee pisteitä seuraa-
vasti:
Richardin kuva Ksyk:sta: Kuliksesta Kuliksen tekevät ihmiset, 
niin täällä asuvat, työskentelevät kuin laajalta alueelta saapuvat 
opiskelijatkin. Lämmintunnelmainen kuva jossa kuvatarkkuudella 
ei niin väliä!

Pertin kuva uudesta penkistä: selkeä, informatiivinen ja tasapai-
noinen kuva saaren ylläpidosta. Diagonaalisommittelu esittelee 
uuden penkin hauskasti dynaamisena ja vahvana muuten aika 
surkean vetisessä puistossa. 

Valituista kuvista selvitettiin julkaisuoikeus, kultakin kuvaajalta 
saatiin julkaisulupa.
Kilpailuun osallistuvat kuvat muodostavat Kulosaarelaiset ry:n 
kuva-arkiston. Jos aiot lähettää ottamasi kuvan kilpailuun, ole 
valmis antamaan sen käyttöoikeus seurallemme. 
Maaliskuun alusta lähtien odotamme toimitukseen kiinnostavia 
otoksia (jpg tai gif). Toimitus valitsee kultakin viikolta pari kuvaa 
kuukauden kuvasarjaan. Kuvat julkaistaan kulosaarelaiset.fi -si-
vustolla Kuliskuvat-kansiossa. Kuukauden kuvista arvokas raati 
valitsee vuoden Kuliskuvan. 

K u l i s k u v a  -HAASTE
Kulosaarelaiset ry haastaa kaikki valokuvauksen harrastajat 

kuvaamaan kaunista kotisaartaan. 
Haasteen käynnistämiseksi esittelemme facebookista poimimiamme kuvia. 

Kultakin viikolta on valittu kaksi kuvaa, joista lehden toimitus valitsee kuukauden Kuliskuvan.

A. Richard Cousins
B. Pertti Immonen
C. Inge Engström
D. Satu Väkiparta
E. Heidi Ruhala
F. Kenneth Danielsen

A.

B.

C.

D.

E. F.
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A.

Liikuntaa

Facebookissa ovat viime aikoina ilmoitelleet Kulosaari joogaa, Idealfit-kuntosali, Nanafitin ulko-bootcampit ja Kulosaaren 
liikuntaseura. Tähän Kulosaaren liikuntatarjonta ei jää. Tässäkin lehdessä mainitaan toisaalla jalkapallo (Kulps), 
purjehtiminen (Brändö seglare), tennis (Puhos Center ja GVLK) ja Kulosaaren liikuntaseura, joka järjestää monen eri lajin 
liikuntaa Kulosaaren koulujen saleissa ja jopa Itäkeskuksen uimahallissa. Jo 90-vuotias Vesta on ollut esillä aikaisemmissa 
Kulosaarelaiset-lehden numeroissa.

KULOSAARESSA TAPAHTUU

Lasten ja nuorten purjehduskurssit Kulosaaressa  
4.-8.6. ja 11.-15.6.2018!
Lisätietoa kursseista, ilmoittautumisesta ja jollakoulujen aloitus-
päivästä: eastsidesailingteam.fi.
Lisätietoa Brändö Seglaresta ja junioritoiminnasta: brandosegla-
re.fi; Facebook.com/brändöseglare; Facebook.com/ brändösegla-
reyouth; Facebook.com/eastsidesailingteam

Kurs i segling på Brändö för barn och unga  
4.-8.6. och 11.-15.6.2018
Mer information om kurserna, anmälningarna och öppningsdagen 
finner du på: eastsidesailingteam.fi
Mer information om Brändö Seglares juniorverksamhet: brando-
seglare.fi; Facebook.com/ brändöseglare; Facebook.com/ brändö-
seglareyouth; Facebook.com/ eastsidesailingteam

Helsingfors gladaste bandylag Vesta Brändö ordnar 
bandyskolan för barn i åldern 6-12 år vecka 8 på sportlovet. 
Information om sportlovsveckans bandyskola kan ses på 
Vestas websida www.vesta-bandy.net närmare sportlovet. 
Anmälningar tel. 050 5963679 Merit Lemminki eller email: 
vesta@mbnet.fi 

Helsingin iloisin jääpallojengi Kulosaaren Vesta järjestää 
jääpallokoulun 6-12-vuotiaille lapsille talvilomaviikolla 8. 
Tarkemmat tiedot lähempänä lomaa Vestan verkkosivulta 
www.vesta-bandy.net Ilmoittautumiset puh. 050 5963679 
Merit Lemminki tai sähköposti: vesta@mbnet.fi.

Kulosaaren taidekoulu järjestää aiempien vuosien tapaan 
7-13-vuotiaille lapsille kesäkuussa päiväleirejä. Tänä kesänä teem-
me jännittävät ja värikkäät taide- ja arkkitehtuuriretket Intiaan! 
Lisätiedot ja paikkavaraukset: www.kulosaarentaidekoulu.fi 

Kulosaaren tapahtumia voi seurata netistä, varsinkin facebookin Kulosaaren perheet -sivuilta, mutta kirjoittamalla saman 
tekstin netin hakuun löytää samoja järjestäjiä.

Kuulumisia kouluista

Brändö gymnasium har från hösten 2018 status som idrottsgymnasium, med en specialiseringslinje i idrott med 15 
studerandeplatser (per årskurs). Det betyder att våra idrottare kan satsa på toppidrott och samtidigt studera vid gymnasiet 
på ett flexibelt sätt. I södra Finland är vi den enda svenska idrottsgymnasiet. Träningarna i de flesta grenarna sker i 
samarbete med Mäkelänrinteen lukio och huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA.

Kulosaaren yhteiskoulussa on tällä hetkellä yhteensä lähes 900 oppilasta yläasteen luokilla ja lukiossa sekä n. 85 
työntekijää. Koulu jatkaa maltillista kasvuaan parin tulevan vuoden aikana, kun lukion opiskelijamäärä lisääntyy muutamalla 
kymmenellä. Koulurakennusta on laajennettu useaan otteeseen viime vuosien aikana ja koulu toimii myös Domuksen 
katutason tiloissa. Suomen- ja englanninkielisen opetuksen lisäksi koulun painottaa yhteiskunnallista alaa ja luonnontieteitä. 
Koulun tiloissa on iltaisin paljon harrastustoimintaa. Lukutupa, kuntosali ja liikuntasalit ovat aktiivisessa käytössä. Lisäksi 
tarjolla on mm. tanssia, taidekoulua, bridgeä, rotary-toimintaa ja lasten englanninkerho. 

Kulosaaren ala-asteella kevätlukukausi on alkanut vauhdikkaasti arviointikeskustelujen ja tulevien ekaluokkalaisten 
kouluun ilmoittautumisen merkeissä. Tulevana syksynä kaikilla ekaluokkalaisilla alkaa koulussamme A1-kielenä englanti, jolla 
on vahvat perinteet koulussamme. Myös tulevilla tokaluokkalaisilla jatkuu varhennettu englanti.
Toimimme KV-kouluna, eli otamme vastaan kansainvälisiä vieraita. Tähän mennessä vierailijoita on ollut mm. Etelä-Koreasta, 
Intiasta, Norjasta, Singaporesta ja Yhdysvalloista. Kansainvälisten vieraiden kohtaaminen on ollut mukava lisä koulun 
arkeen.
Toimimme HSY:n kummikouluna tämän lukuvuoden. Kevään aikana teemana on ”Elintärkeä vesi”, johon perehdymme 
pajatyöskentelyn ja ilmiöoppimisen merkeissä.

Kulttuuria lapsille ja lapsiperheille

Facebookin sivuilta löytyvät Herttoniemen seurakunnan 
lasten kuoroa, pyhäkoulua ja perhekerhoja koskeva ilmoitus, 
vauvamuskari (Mommy&Me), englannin kielen tunteja… 
Kulosaaren taidekoulun tarjouksia. Näistäkin on tietoja sekä 
internet-sivuilla että tässä lehdessä.

Menneitä tapahtumia

Herttoniemen seurakunnan ja saaren koulujen järjestämien 
itsenäisyyden juhlamenojen ja joulujuhlien lisäksi 1.-24.12. 
vietettiin monessa osoitteessa Kulosaaren Jouluvalo - 
Juleljus på Brändö -festivaalia.
31.12. oli Kluuvin puistossa yhteinen ilotulitus lapsiperheille 
klo 18, varttuneemmille klo 24.
6.1. Lähti Wihurinaukiolta Nuuttikulkue, johon houkuteltiin 
osallistujia FB Kulosaaren perheiden sivuilla. 
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