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K U LO S A A R E L A I S E T

BRÄNDÖBORNA

Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka

Brändöborna rf är en stadsdelsförening som

työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen,

arbetar för att påverka trafikplanering,

palvelujen, turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.

service, trygghet och trivsel på Brändö.

Unohtuiko

Kuliskuva

-HAASTE

kevätkiireissä?
Kulosaarelaiset ry muistuttaa, että kevät on tullut ja kuvauspäivät ovat
parhaimmillaan. Aurinkoiset päivät kutsuvat jo ulkoilemaan, tekemään lenkin vaikka saaren ympäri tai harrastamaan mielilajiasi. Ota kamerasi esiin
talviuniltaan tai käytä kännykkääsi, jossa kulkee mukana riittävän hyvä
kamera Kuliskuvan ottamiseen.
Katso kaunista saartamme nyt myös linssin läpi. Kokeilepa ottaa vähän
uudenlaisia kuvakulmia, yksityiskohtia tai ole valmiina nappamaan kuva
hetkenä, jolloin luonto tarjoaa otollisen näkymän. Linnut etsivät kumppaniaan ja katsastavat sopivaa pesäpuuta, koirat kohtaavat lenkillä, kesän
tullessa näkymät vaihtuvat päivä päivältä.
Aihe on vapaa, yllätä meidät! Innosta myös nuoria ja anna pienimpienkin
ottaa versionsa.
Rohkeasti nyt kaikki napsimaan kooste, valitse kuvahelmi ja lähetä se Kulosaarelaiset-lehden toimitukseen (kirsti.santaholma@gmail.com) tai liitä
kuva facebook-sivulle kulosaari - hygge - brändö.
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INGE ENGSTRÖM
GÖRAN ESTLANDER

goran.estlander@gmail.com
J Y R K I H AT T I N E N
jyrki.hattinen@me.com
H E I D I H E L K A M A - TA L V E L A
heidi@talvela.com
LIISA HORELLI

liisa.horelli@aalto.fi
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jaakko.ihamuotila@kolumbus.fi
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kari.lampen@rymaco.fi
M A I JA PA K O M A

mpakoma@welho.com
K I R S T I S A N TA H O L M A

kirsti.santaholma@gmail.com
LEENA SIIKANEN

KASVAA ,

K

ulosaarelaiset ry – Brändöborna rf:n
vuosikokouksessa kuultiin Premico Consulting Oy:n hankejohtaja
Jouni Kekin esitys suunnitelmista
vanhan ostarimme paikalle rakennettavista
tulevista taloista. Liiketiloja suunnitelmassa on harmittavan vähän – vain noin 1000
m². Käytännössä siis tilaa jää päivittäisruokakaupalle ja kahdelle tai kolmelle muulle
toimijalle. Entisen R-kioskin kulmaan jää
pieni aukiomainen tila, mutta muuten tilat on suunniteltu asunnoiksi ja omistajien
käyttöön.
Me saaren asukkaat voimme ylläpitää
olemassa olevia palvelujamme ja yrittää
houkutella yrittäjiä jäämään/tulemaan uusiin liiketiloihin. Toki kahden minuutin
metromatkan päähän tuleva Redi jopa 20
000 asiakkaan potentiaalisena liiketilana
on haastava kilpailija.
Kaupallisia palveluja ajatellen onneksi
asukkaita on tulossa lisää. Jos kaikki tulevat asuntoneliöt toteutuvat: suomenkielisen ala-asteen ympärille 78 uutta asuntoa ja

ostarin paikalle 82 uutta asuntoa, tarkoittaa
se 160 uutta asuntoa koulun ja päiväkodin
läheisyyteen.
Kunnallisten palvelujen laajentamiseen
kaupungin tulisi varautua ajoissa – mieluiten nyt heti. Päiväkoti pursuaa jo yli äyräidensä ja vanhemmille tarjotaan päiväkotipaikkoja jopa Vuosaaresta asti. Kun uusiin
asuntoihin oletettavasti muuttaa lapsiperheitä, myös koulun tilat käyvät ahtaiksi.
Kulosaarelaisten hyvä on seuramme misVLRb 7¦W¦ PLVVLRWD \KGLVW\NVHPPH YDOLWVL
vuosikokouksessa toteuttamaan seuramme
uuden hallituksen, jossa ovat mukana: Inge
Engström, Göran Estlander, Jyrki Hattinen, Heidi Helkama-Talvela, Liisa Horelli, Jaakko Ihamuotila, Jenni Kallio, Kari
”Retu” Lampén, Maija Pakoma, Pentti
Rantala, Kirsti Santaholma, Leena Siikanen, Senni Timonen ja Satu Väkiparta.
Meille voi kertoa ideoita ja kehittämiskohteita – vaikkapa tarttumalla hihasta
ostarilla.
Aurinkoista kevättä!

leena.siikanen@gmail.com
SENNI TIMONEN

B RÄND Ö

senni.timonen@kolumbus.fi
M I A K U R K E L A , R A H A S T O N H O I TA J A
olufemiu@gmail.com

LEHDEN TOIMITUS

LIISA HORELLI
K I R S T I S A N TA H O L M A
LEENA SIIKANEN
SENNI TIMONEN
HENRY URBANOWICZ
HENNILEENA CALONIUS
U L K O A S U & TA I T T O

hennileena.calonius@gmail.com

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

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

VÄXER ,

HUR BLIR DET MED TJÄNSTERNA ?

P

å Brändöborna rf:s årsmöte höll
Premico Consulting Oy:s projektledare Jouni Kekki en presentation
angående planerna att bygga bostäGHUG¦U%U¦QG¸N¸SFHQWHUӱQQVQX,SODQHQ
fanns tyvärr endast ca 1000 kvm avsedda för
DӰ¦UVORNDOHU,SUDNWLNHQEHW\GHUGHWDWWGHW
VNXOOH ӱQQDV SODWV I¸U HQ PDWDӰ¦U RFK WY§
HOOHUWUHDQGUDI¸UHWDJ'HWVNXOOHӱQQDVHQ
liten torgliknande plats vid gamla R-kioski, men allt annat skulle bli bostäder och
DӰ¦UVORNDOHU
Vi brändöborna kan se till att behålla de
EHӱQWOLJD WM¦QVWHUQD RFK I¸UV¸ND ORFND LQ
Q\D DNW¸UHU L GH NRPPDQGH DӰ¦UVORNDOHU
Dock så kommer nya köpcentret Redi som
ligger bara 2 minuter bort med metron och
har en potential för upp till 20 000 kunder
vara en konkurrent.
Om alla planerade bostäder byggs, komPHUGHWEOLQ\DERVW¦GHUUXQWӱQVNDO§JVtadiet och 82 bostäder där köpcentret ligger
S AT U VÄ K I PA R TA

nu. Det betyder att kommer komma cirka
160 nya bostäder vid skolan och dagiset och
DOOWV§ӲHULQY§QDUH
Staden borde förbereda att utvidga de
kommunala tjänsterna i god tid, helst redan
QX'DJLVHW¦UUHGDQIXOOWRFKLEODQGӱQQV
de närmaste lediga dagisplatserna i Nordsjö.
Förutsatt att nya bostäderna kommer bosättas av familjer, kommer även skolorna
att bli fulla.
Brändöbornas bästa är vår mission. I årsmötet valde föreningen en ny styrelse som
ska förverkliga denna mission, som är: Inge
Engström, Göran Estlander, Jyrki Hattinen, Heidi Helkama-Talvela, Liisa Horelli, Jaakko Ihamuotila, Jenni Kallio, Kari
”Retu” Lampén, Maija Pakoma, Pentti
Rantala, Kirsti Santaholma, Leena Siikanen, Senni Timonen och Satu Väkiparta.
Vi tar gärna emot ideer och förbättringsförslag – när och var som helst.
Ha en solig vår!

P U H E E N J O H TA J A - O R D F Ö R A N D E
KULOSAARELAISET RY - BRÄNDÖBORNA RF

2

Kulosaaren
kenttähankkeesta kuuluu!

Nyheter gällande
Brändö sandplan!

H

elsingfors stadsstyrelse har den
5.3 beviljat stadens idrottsverk
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rätt att hyra Brändö sandplan åt
Brändö
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vändning vardagar kl 9:00 – 16:00. Helsingfors stadsstyrelse har dessutom den 12.3
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det av projektet. Förutom lånet kommer
projektet att finansieras med statsunders-
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Kulps.

den 31.12.2033. Planen är i skolornas an-
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töd och privata medel. Insamlingen av pri-

D
DLW

vata medel påbörjas så fort besluten från
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de centrala finansierarna inkommit. När
detta skrivs har stiftelsen Tre Smeder beviljat ett villkorligt understöd för projektet.
Till insamlingen av privata medel hör bl.a.
försäljningen av planens namn samt möj-

TEKSTI/TEXT

K
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ligheten att namnge ett eget mål genom
sponsorering. Ju mera privata medel vi

PEIK SCHULMAN

samlar in, desto mindre blir behovet för lån.

aupunginhallitus on 5.3. kokoukses-

Mahdollisia kenttäurakoitsijoita on loppu-

sa päättänyt myöntää kulttuuri- ja

suoralla kolme. Kilpailutusta ja kentän to-

Det finns tre möjliga entreprenörer med

vapaa-aikalautakunnalle

oikeuden

teuttamista varten seura on tilannut arkki-

på slutrakan för byggande av planen. För

hiekkakentt

tehtitoimistolta rakennustapaselostuksen

anbudstävlan och förverkligandet av pro-

tä Kulosaaren Jalkapalloseura Kulpsille.

ja luonnossuunnitelman. Urakan valvojaksi

jektet har Kulps beställt planritningar och

Alue vuokrataan liikunta-toimintaa var-

on alustavasti valittu valvoja, joka on toimi-

bygginstruktioner

ten 31.12.2033 saakka. Kenttä on koulu-

nut vastaavanlaisessa kenttähankkeessa

En preliminär överenskommelse har gjorts

jen käytössä arkisin kello 9:00 – 16:00.

aikaisemmin pääkaupunkiseudulla.

med en övervakare som varit med om mott

Tämän lisäksi kaupunginhallitus on 12.3.

Kenttähankkeessa Kulps toteuttaa yhteis-

svarande projekt i huvudstadsregionen.

kokouksessa päättänyt myöntää urhei-

työssä Kulosaaren koulujen kanssa jalka-

Konstgräs- /motionsplatsprojektet utförs

lu- ja ulkoilurahastosta lainan hankkeen

pallotekonurmen

i samarbete med Brändös skolor. Områ-

toteuttamiseksi. Lainan lisäksi kustannukk

Kenttäalue

palvelee

det kommer att gynna föreningen, Brän-

set katetaan valtionavustuksella ja yksi-

oman seuran ja koulujen lisäksi alueen päi-

dös skolor, daghem och andra närbeläg-

tyisellä rahoituksella. Yksityinen varain-

väkoteja, alueen asukkaita sekä muiden

na idrottsföreningar samt Brändöborna

keruu aloitetaan, kun päätökset on saatu

lähialueen seuroja vuoden ympäri. Kuntoi-

året runt. Motionsområdet baserar sig på

keskeisimpien rahoittajien osalta. Tätä kir-

lualueelle tulee Street Workout telineitä,

Street Workout ställningar där man använ-

joittaessa Tre Smeder säätiö on myöntä-

joissa treenataan oman kehon painolla.

der sin egen kroppsvikt som motstånd.

nyt hankkeen toteuttamiseksi ehdollisen

Tavoite on toteuttaa hanke keväällä ja ke-

Avsikten är att förverkliga projektet under

avustuksen. Yksityiseen varainkeruuseen

sällä 2018.

våren och sommaren 2018.

mahdollisuus nimikko-maalin ostamiseen.

Lisätietoa hankkeesta antaa Peik Schul-

Ytterligare information om projektet kan

Mitä enemmän saadaan kerättyä varoja,

man puhelimitse 040 709 6868 tai sähkö-

fås av Peik Schulman per telefon 040 709

sitä pienempi on tarvittavan lainan osuus.

postitse info@kulps.fi

6868 eller via e-post info@kulps.fi

vuokrata

Kulosaaren

eri

lisäksi

kuntoilualueen.

toimintoineen

från

en

arkitektbyrå.

kuuluu mm. kentän nimen myyminen ja

JÄSENYYSTIETOA

JÄSENYYDEN MAKSUOHJEET:

Olethan jo Kulosaarelaiset ry:n jäsen? Jos et vielä ole, maksa jäsenmaksu yhdis-

HENKILÖJÄSEN/PERSON 15 €

tyksen tilille.

K O K O P E R H E / H E L A FA M I L J E N 2 5 €

Kulosaarelaiset ry pyrkii toiminnallaan yhdistämään kaikkia Kulosaaren asukkaita.

Y R I T Y S / F Ö R E TA G 4 0 €

Vo i t t u k e a y h d i s t y k s e n t o i m i n t a a l i i t t y m ä l l ä j ä s e n e k s i .
K U L O S A A R E L A I S E T R Y. /
Va n h a t a i u u s i j ä s e n , l ä h e t ä n i m e s i j a s ä h k ö p o s t i o s o i t t e e s i y h d i s t y k s e n j ä s e n s i h -

B R Ä N D Ö B O R N A R F.

teerille Heidille heidi@talvela.com. Jos olet maksanut perhejäsenmaksun, lähetä

NORDEA FI11 2183 1800 0135 11

kaikkien maksuun liittyvien nimet. Näin saamme jäsenrekisterimme asialliseksi ja
VIESTI: OMA NIMI JA S-POSTI

voimme lähestyä maksaneita jäseniä.

MEDDELANDE: NAMN OCH E-MAIL
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V E S T A

Vestan p13 hopeajoukkue
T E K S T I J A K U VAT

R U L E S

Training Camp Veikko, Sakari, Aleksi, Niko ja Milo

V E S TA

J

ääpallokausi 2017–2018 oli hyvin vauhdikas ja tiivis Vestan joukkueilla. Marraskuussa päästiin ulkojäille ja harjoituksia oli kolme kertaa viikossa sekä kahtena iltana pelejä.
P11-joukkue pelasi jääpalloa Helsingin piiri- ja SM-sarjassa, mutta
ei osallistunut lopputurnaukseen päällekkäisten toimintojen takia.
Joukkue vahvistui kauden aikana ja kolme SM-turnausta olivat
tärkeitä uusien pelaajien hitsautumisessa joukkueeseen. P11 valmistautuu vahvasti ensi kauteen. Joukkueeseen tarvitaan lisää 2008–10
syntyneitä pelaajia.
P13-nuoret pelasivat SM-alkusarjassa kahdella joukkueella, Vesta
ja Vesta keltainen, yhteensä 31 peliä. Näin kaikki saivat paljon peliaikaa. Alkusarjan sijoitukset olivat toinen ja kolmas, joten aika
hyvin meni.
Jääpallon P13-nuorten huippukaudella oli mahtava päätös – mitalia lähdimme hakemaan ja saimme parhaan mahdollisen, hopea
on tällä tasolla loistosuoritus joukkueelta. Vesta P13-joukkue voitti
jääpallon kauden 2017–2018 SM-hopeaa huikeassa Oulunkylässä pelatussa loppuottelussa, johon osallistui kaikkiaan 14 eri joukkuetta. Vesta hävisi lopulta HIFK:lle 0–4 (0–0). Joukkueen maalivahti
Pontus Ånäs piti peliä pitkään tasaisena mahtavilla torjunnoillaan.
Tiukasta tsempistä sekä armottomasta taistelusta huolimatta ei valitettavasti pokaalin asti päästy. Loppuottelu pysyi pitkään tasaisena
ja HIFK ratkaisi sen vasta toisen puoliajan puolenvälin aikoihin.
Tässä pelissä huomasi, että väsymys alkoi jo painaa eikä jalka enää

MASLÄÄKÄR
M
I
HA

liikkunut ihan samalla tavalla kuin alkupeleissä. Vestan Lauri Kivenjuuri valittiin lopputurnauksen parhaaksi hyökkääjäksi. Tähän
mitaliin on mahtavaa päättää kausi.
P17-ikäluokassa useita Vestan pelaajia oli lainassa HIFK:ssa. Pojat voittivat ansiokkaasti taistellen SM-hopeaa, Kampparien ollessa
3–1 vahvempi. Vestan Kevin Larsson edusti Suomea P17-ikäluokan
MM-kisoissa Uljanovskissa tehden pronssiottelussa Suomen ainoan
maalin.
Iso kiitos kaudesta joukkueille, taustavoimille sekä tukijoille hienon lajin parissa! Kiitos kaikille upeille, hienoille nuorille urheilijan aluille. Saamme olla todella ylpeitä teistä niin kentällä kuin
sen ulkopuolellakin. Olette kyllä todella hyväkäytöksisiä nuoria
herrasmiehiä, että en voi muuta kuin kehua. Missä tahansa reissussa
oltiin niin saatiin aina kiitosta tästäkin asiasta.
Tammikuussa Varkaudessa pidetylle Jääpalloliiton Training
Camp -harjoitusleirille oli Vestasta valittu viisi pelaajaa: Veikko, Sakari, Aleksi, Niko ja Samuli.
Nuoret aikuiset pelasivat valtakunnallisen Suomi-sarjan sekä
varttuneiden aikuisten kanssa piirisarjan ja voittivat täten koko
sarjan.
Jääpallohalliprojekti etenee kevään aikana kaupungin päätösprosessissa, jossa kaupunki ottaa kantaa Vestan, HIFK:n sekä rakennusyrityksen kehittämään ehdotukseen.
Lisätietoa löytyy Vestan kotisivulla www.vesta-bandy.net.

+82//27b-$b.25-$8.6(7b
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RIITTA LEHTO

KULOSAAREN OSTOSKESKUS
SVINHUFVUDINTIE 1, 00570 HELSINKI

Puh. 050 557 0740

T E R VE T U L O A !

+HUWWRQLHPHVV¦Q¦KG¦¦Q

$DWXQ$XWRNRUMDDPR

Mekaanikonkatu 15, 00880 Helsinki
Puh. 050 33 66 046

V

estas olika lag hade en fartfylld och intensiv säsong
vintern 2017–2018. Lagen tränade tre gånger i veckan
sedan konstisarna öppnat i november, samt spelade seriematcher
därtill.
P11-laget deltog i den lokala distriktsserien och FM-serien, men
uteblev från den sista turneringen, på grund av överlappande matcher. Laget förstärktes under säsongen. De tre inledande FM-turneringarna var betydande för de nya spelarna, laget sammansvetsades
och lagandan var god. Laget har redan inlett förberedelserna för
nästa säsong. Nya spelare, födda 2008–2010, önskas för att bredda
truppen och är välkomna med i laget.
P13-laget spelade med två lag i FM-grundserien, Vesta och Vesta
JXOPDWFKHUJHQRPI¸UGHVG¦UDOODVSHODUHHQOLJWSODQӱFNULNligt med speltid. Placeringen i grundserien blev tvåa respektive trea,
vilket är ett gott resultat.
I januari deltog fem Vestas spelare på det av Bandyförbundet
anordnade Training Camp lägret i Varkaus.
P13 laget gick in i den sista fasen av säsongen med att sikta på en
PHGDOML)0VOXWVSHOHW'HQIUDPJ§QJVULNDV¦VRQJHQӱFNHWWJO¦Gjande slut då laget lyckades med bragden att uppnå FM-silver. En
toppenprestation av laget.
)MRUWRQODJGHOWRJL3VOXWVSHOHWLJJHOE\9HVWD3ӱQDWXUQHULQJDYVOXWDGHVI¸UVWLӱQDOHQG¦UODJHWWLOOVOXWI¸OOPRW+,).PHG
0–4 (0–0). Lagets målvakt Pontus Ånäs stod för en stark insats och
K¸OOPDWFKHQM¦PQPHGVLQDӱQDU¦GGQLQJDU7URWVHQVWDUNLQVDWV
och ett kämpande lag nådde man inte ända fram till pokalen i den

sista matchen, som avgjordes under andra halvlekens sista halva,
till lokalkonkurrentens favör. Tröttheten i den långa turneringen
JMRUGHVLJS§PLQGRFKVNULGVNRQJOHGLQWHOLNDIRUWLӱQDOHQVRP
under de inledande matcherna. Vestas Lauri Kivenjuuri valdes till
WXUQHULQJHQVE¦VWDDQIDOODUH7URWVӱQDOI¸UOXVWHQEOHYGHWHWWY¦UGLJWRFKӱQWDYVOXWS§V¦VRQJHQ
Ett antal spelare i åldersklassen P17 var utlånade, och representerade HIFK under den gångna säsongen, där pojkarna förtjänstfullt
erövrade FM-silver. Kevin Larsson representerade Finland i bandy
VM i P17 åldersklassen i Uljanovsk.
Vestas yngre vuxna spelade i herrlaget som deltog i den riksomfattande Suomi-serien och spelade i distriktsserien, där laget lyckades avsluta säsongen med att segra hela serien. Det något seniorare
herrlaget deltog även i distriktsserien.
Ett stort tack för säsongen går till de olika lagen, bakgrundskraff
terna samt föreningens supportrar och sponsorer, i denna härliga
och fartfyllda sport! Ett stort tack till föreningens idrottsliga ungdomar. Vi får vara stolta över er, både på och utanför planen. Kan
inte låta bli att ösa tillräckligt mycket beröm över dessa välbeteende
ungdomar. Lagets trevliga sätt noterades på olika spelorter runtom
i landet under säsongen.
Bandyhallsprojektet är i beslutsfattning hos staden som under
våren tar ställning till ett förslag som arbetats fram av bandyklubbarna Vesta och HIFK samt ett byggbolag.
Mera information om Vesta hittas på www.vesta-bandy.net.

S U L K A PA L L O A
P U H O S - C E N TE R I S S Ä

T E K S T I J A K U VA

HANNU ARO

SEURAMME SULKAPALLOSEURA Voittamisen Kulttuuri ry on
kolme vuotta vanha. Perustimme seuran ystävieni Niilo Selinin ja
seuran puheenjohtaja Ilkka Lehtisen kanssa.
TÄNÄ VUONNA aloitimme ensimmäiset valmennusryhmät Kulosaaressa ja poiketen monen muun seuran tavoista aikaisin arkiaamuisin. Aamuvalmennuksia on nyt kolme ryhmää ja kävijöitä
noin 30. Aamuvalmennettaville tarjottavana on myös runsas aamiainen.
LISÄKSI MEILLÄ on junioreille (alle 18 v) yksi valmennusryhmä,
joka on kasvanut kevään mittaan. Järjestämme myös pöytätenniskoulua lapsille, tämä on myös herättänyt suurta kiinnostusta.
ALOITIN VUONNA 2005 järjestämään Lö-Scaba-turnaus, joka
järjestettiin kaksi kertaa vuodessa. Nykyään turnaus järjestetään seuramme alaisuudessa. Alunperin se oli kutsutapahtuma,
nyt turnaus on avoin kaikille. 14.4. turnaus järjestettiin jo 26. kerran. Tänä keväänä se oli suurempi kuin koskaan, osallistujia oli
noin 70.

O S A K E K I R J

TEKSTI
K U VAT

K

HEIKKI KUKKONEN
E E R O TA M M I S E N K O K O E L M I S TA

ulosaarelaisen Eero Tammisen keräilyharrastuksen eräs
vahva oksa on vanhat osakekirjat. Huvilakaupungin osalta
ne hahmottavat Kulosaaren asutushistorian monia kasvoja,
erityisesti 1900-luvun alkupuoliskolta. Tässä lyhyesti kuvattuja yhtiöitä oli yhteensä kymmenen.

Casinoa vastapäätä 40 -huoneisen rantahotellin. Se valmistui
vuonna 1917. Casino ja Rantahotelli myytiin vuonna 1920 niiden
silloiselle vuokraajalle, ruotsinmaalaiselle Ester Fahlénille. Heikosti kannattanut hotellitoiminta lakkasi vuonna 1941. Hotelliyhtiö
purettiin kaksi vuotta myöhemmin. Sittemmin laajennetussa rakennuksessa toimii nykyisin kulosaarelaistaustaisen Wihuri OY:n
pääkonttori.

Kaiken alkuna oli Aktiebolaget Brändö Villastad. Se osti perustamisvuotenaan 1907 silloin vielä täysin asumattoman saaren. Yhtiön
tarkoitus oli kaavoittaa koko saari asumiseen ja myydä näin syntyneet tontit. Kymmenen vuotta myöhemmin saarella asui jo noin
tuhat henkeä. Yhtiö sijoitti osan myyntituloistaan sähköyhtiö Etelä-Suomen Voimaan. Sen omistus yhtiöstä oli enimmillään 50%.

Brändö Tennisaktiebolag 1916 perustettu yhtiö sai HLK:ta haltuunsa saarelle vuonna 1913 rakennetut kaksi tenniskenttää ja se
rakennutti niiden lähelle vuonna 1915 tennishallin. Yhtiön toiminta lakkasi kuitenkin vuonna 1918, mutta tenniksenpeluu ei. Tennishallissa toimi Fennada-Filmin elokuvastudio 1950-luvulta aina
KDOOLQSXUNDPLVHHQYVDDNND6LNVLXVHLVVDWXRQDMDQӱOPHLVV¦
ulkokohtauksista varsin moni tapahtui Kulosaaressa. Saarella oli
lähietäisyydellä valmiit kulissit niin herrasväen huvilaelämälle,
rikollisten kotipesälle kuin kesäisten rantaniittyjen lemmenkohtauksillekin.

Huvilakaupungin vuonna 1910 aloittama oma raitiovaunuliikenne Kulosaaresta Helsingin Kauppatorille siirtyi vuonna 1915 huvilakaupunkiosakeyhtiön perustamalle Brändö Spårvagnsaktiebolagetille.
Raitiotieyhtiö omisti Brändö-nimisen höyrylautan, jolla vaunut
kuljetettiin saaren ja mantereen välillä. Raitiotieyhtiö rakennutti 1919 valmistuneen ensimmäisen saareen johtaneen puusillan.
Helsingin Raitiotieosakeyhtiö osti vuonna 1928 Kulosaaren raitiotieyhtiön, joka purkautui silloin. Kulosaaren raitiotieyhtiötä pidetään kuitenkin Helsingin liikennelaitoksen toisena perustajana,
vaikka raitiovaunut lakkasivat ajamasta Kulosaareen jo vuoden 1951
lopussa.

Brändö Kägelbana Aktiebolaget kuoli synnytykseen 1910-luvulla
eikä oikeastaan koskaan ehtinyt tulla edes kunnolla perustetuksi.
Brändö – Hertonäs Fastighetsbank AB -pankin perustivat vuonna 1916 AB Brändö Villastad (50 % omistus), Hertonäs Gods AB (25
%) ja Vaasan Osakepankki (25 %) Pankin virallinen kotipaikka oli
kuitenkin Helsingin pitäjän maalaiskunta. Pankki myönsi luottoja, joiden vakuutena oli rakennettuja asuntotontteja. Toiminta
lakkasi vuonna 1931.

Huvilakaupunkiosakeyhtiö perusti Brändö Rederi -nimisen laivavarustamon vuonna 1916 tarkoituksena kuljettaa huvilakaupungin asukkaille polttoaineita ja rakennustarvikkeita. Varustamoyhtiö jäi lyhytikäiseksi, mutta sen toimintaa jatkoi yksityishenkilö
vuodesta 1917.

OY Brändö Material AB perustettiin 1919 ja sen toiminta lakkasi
1938. Alkuperäisenä tarkoituksena oli käydä rakennuspuutavaran
kauppaa yhtiön Naurissaaressa sijainneen saha- ja höyläämölaitoksen tuotteilla, mutta aika pian yhtiön toiminta rajoittui kannattavuussyistä pääasiassa halkokauppaan.

Brändöpavillonaktiebolag perustettiin vuonna 1915, jolloin ravintolarakennus oli jo pitkällä ja se valmistuikin samana vuonna. Ravintola sai vuonna 1918 nykyisen nimensä, Brändö Casino.

)DVWLJKHWVERODJHW%UQG'RPҥ, 1916 perustettu kiinteistöyhtiö
osti vuonna 1917 Brändö Byggnadsaktiebolagetin Kulosaarentie 4-8
tonteille rakennuttaman ison kerrostalon. Talo oli valmistunut

Pavillon-yhtiö rakennutti mannermaisten esikuviensa mukaan
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samana vuonna. Yhtiömuoto muutettiin vuonna 1933 nykyiseksi,
asunto-osakeyhtiöksi.
Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö perustettiin syksyllä 1940
tuolloin vielä itsenäiseen Kulosaaren kuntaan. ”Perustamisprosessi
oli lyhyt. Keväällä 1939 asiasta keskustelivat muutamat kouluasioita
tuntevat kouluikäisten lasten vanhemmat ja jo syksyllä 1939 ehdittiin tehdä osakeyhtiön koemerkintä, kun talvisota keskeytti suunnitelmat. Keväällä 1940 hanketta jatkettiin. Kuusi miestä perusti
Kulosaaren yhteiskoulua ylläpitävän osakeyhtiön ja merkitsi itselleen 140 yhtiön kaikkiaan 300 osakkeesta.” (Mikko-Olavi Seppälä:
Juureva kosmopoliitti, s. 20)
Toiminta on jatkunut siitä lähtien monista muutoksista huolimatta. Yksityisen koulun ylläpitäjä on edelleen Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö, ja sen hallitus muodostuu edellä mainitun
yhtiön osakkaista.
Tässä kuvatut yhtiöt kertovat aika uskottavasti sen suuren suunnitelman perusideoista, jonka oli tarkoitus laajeta Kulosaaren huvilakaupungista itäsuuntaan, pitkin Suomenlahden rantaviivaa, ehkä
joskus aina Porvooseen saakka. Tavoitteena oli Ebeneser Howardin,
puutarhakaupunkiaatteen isän, esittämän periaatemallin mukaisen
helminauhakaupungin aikaansaaminen, yhteen sitovana runko-
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naan pikaraitiotie. Tuollaisen pikaraitiotien idea säilyi suunnitelmissa vielä niinkin kauan kuin vuoteen 1958 saakka, jolloin Kulosaaren toinen silta valmistui. Sen keskellä, kuten monet varmaan
muistavat, sijaitsi pikaraitiotien betonista valettu perustus, joka purettiin vasta metroradan valmistuttua. Kukaties itämetroakin joskus jatketaan kohti Porvoota ja ymmärretään jättää Kruunuvuoren
selän eteläpuolen arvokkaat maailmanperintösaaret rauhaan.

Café Kulo
Café Kulo avaa taas ovensa kesäksi!
Tervetuloa kotoisten makujen pariin
kesäkuun alusta elokuun loppuun.
Teitä palvelee uudet yrittäjät
viime kesää mukaillen.

Avajaiset sunnuntaina 3.6. 12-18
Aukioloajat
ti-pe 11-19
la-su 10-18

Edla, Jenni, Liina | cafekulo@gmail.com | Soutajankuja 2, 00570 Helsinki
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iesittekö, että kulosaarelaisilla on
LNLRPD NRULVWHRPHQDSXX" -RNX
ehkä muistaa vielä Kulosaaren
aluesuunnitelma 2016–2025:ssa kuvatun tapahtuman:
Kramerinlehdossa kasvavasta valkoisena
kukkivasta tunnistamattomasta koristeomenapuusta teetettiin uusia taimia. Yksi
istutettiin Kulosaari-päivänä 2014 Kramerinlehtoa vastapäätä olevaan Kulosaarentien puistikkoon. Taimet saivat istutusseremoniassa lajikenimen ’Anders Kramer’.
$ONXSHULQHQ HPRSXX 0DOҥ [ DUQROGLDna) Kramerinlehdossa säilytetään. ’Anders Kramer’ -omenapuita istutetaan myös
muualle yleisille alueille; Purjehtijankujanpuistoon, Svinhufvudinpuistoon Ukko-Pekan portaan reunaan ja neljä omenapuuta
Juliuksenpuistoon. Omenapuiden istuttamista taloyhtiöiden pihoille selvitetään.
Suunnitelma jäi muiden puiden istutuksen osalta toteutumatta. Meillä kulosaare-

Jälkikasvu Santtu on hommissa ruuhka-aikaan tarvittaessa.
T E K S T I J A K U VA

NINA NYGÅRD

Pommisuojan uumenissa
Svinhufvudintiellä löytyy
täyden palvelun autohuolto.

3ܻ"݃ݍݙݍݍݫݓݎܻݎݍܻ

Halusin takaisin tälle puolelle, on helpompaa kun ei tarvitse huolehtia kuin omasta
aikataulusta, voin itse päättää työajoista.
0݃ ݃ݍݙݎ݆ܿݍ݅ݓݎ݃ݓ ܻݎ݃ݏ݆ܿݐ݆ܻ݊ ݙݎVaikka töitä on niin paljon kuin jaksaa tehdä, voi kuitenkin itsenäisesti järjestellä työ"ܻܻݍ
aikoja. Juuri se oma rauha on parasta. Oman
Autokorjaamopalvelut: määräaikaishuol- pojan saan apuun perustöihin.
lot, huollot, korjaukset, öljynvaihdot,
pesut, vahaukset, rengastyöt, autonosat, 0݃݅݃ݍܿݍ݅ݓݎ݃ݓ݃݉ݎݙ."݈ܻܻܿܿݍ݆݉ݏ
tuulilasinvaihdot, kolhut ja pienemmät kolarityöt. Oikeastaan kaikkea, mikä liittyy Olen asunut Kulosaaressa 20 vuotta, tämä
autoon.
tila on ollut vuokralla 12 vuotta. Säilytin
täällä kilpa-autojani, ja aloittaessani korja.݆ܻ݆ܻݎݏ݈݃݇݃݉ݎݎ݆݈ܻܿ݉ݏܻܻ݈݅݅݃ݏ- uspalvelun vuokrasin vain vähän lisää tilaa.

varmasti tekisin, ja tulen varmasti jatkossa
tekemään enemmän siihen liittyviä töitä.

0݃"ݎܻݎݍܻܻ݂ݙݎ
Moottoriurheilua, lähden pitkästä aikaa
ajamaan ja osallistun Baltic Endurance
Championships -kuuden kilpailun sarjaan
toisena kuskina. Se on sitä stressinpoistoa.

0݃"ݎ݆ܿ݃ܿݐܻܻ݂ݙݎݍ
Italiaan muutosta. Olen sitä pitkän aikaa
suunnitellut, joskus sen toteutan.

݆ܻ݅"݈݉ݍݓݎ݃ݓܻ݂݈ܻݐܻ݈݅݃ݏ
Olen itse toiminut alalla 31 vuotta, tämä yritys on nyt ollut täällä Kulosaaren pommisuojassa neljä vuotta.

0ܻ݈݃݉݃ݓ ܻ݆݆ܿܿݍݏܻ݆ ݙ݆݆ܾ݂ܿݓ ܻݎݍ݃ݍݙݎݍݓݎ
Vikavalo on lähialueen luotettava korjaamopalvelu.

0݃"݃ݍܻ݆ܻݎ݃ݍݎ݆ܻ݃ݐ݈ܿݎ
Reilu 30 vuotta sitten, kun aloittelin, niin
sitten vain ala tuntui omalta. Myin yhden
korjaamoni 13 vuotta sitten. Sen jälkeen minulla oli oma varaosien maahantuonti, jossa
oli muitakin ihmisiä töissä.

0ܻ݃݅݇ ݙݍݍܿݍ݃ݓ݅ݓ݈ ݃ݍ݃݇݃݉ݎ ݎܿ ݆݃ݙܻ݇"ݎ݃ݍ݃݅ܿݎݙݎ݈݈݃݇݃݃݃ݍܻݍݍ݃ݎ
Minulla on projektin alla työnhakuun liittyvä portaali Työ- ja elinkeinoministeriön
kanssa, olemme siis palveluntuottajia. Sitä
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Kaikki tulostus
ja painotuotteet

www kiriprintti ﬁ
www.kiriprintti.ﬁ

PUUTARHAAN

’A N D E R S K R A M E R ’

perusrunkoihin. Varttamisen jälkeen kuluu pari vuotta, ennen kuin Anders Kramer
-koristeomenapuut voidaan istuttaa, vaikka
Kulosaareen. Näiden puiden hinnaksi arvellaan tulevan 30 euroa.
b /XRQQRQYDUDNHVNXNVHQ $QQD 1XNDUL
kertoo meille kulosaarelaisille, että Anders
Kramerin tulevaisuus on siis turvattu ja puu
on tulossa lähivuosina paremminkin saataYLOOH-RVWDKGRWWHWHKG¦bNXOWWXXULKLVWRULDOlisen teon, voitte jo tilata taimia, vaikka
niitä ei valitettavasti vielä ole tarjolla istutettavaksi.
Kulosaarelainen, ryhdy siis kulttuurihistorialliseen toimintaan! Lähetä Anders
Alkuperäinen Kramerinlehdossa kasvava emopuu
Kramer -koristeomenapuutilauksesi toulaisilla on kuitenkin mahdollisuus istuttaa kuitenkin saada varteoksat ja ne voidaan kokuun loppuun mennessä tämän lehden
nimikkopuitamme omille pihoillemme, varttaa tilauksesta taimitarhalla perusrun- toimitukseen (kirsti.santaholma@gmail.
kun vain panemme toimeksi.
koihin, mikä omenalla muutenkin on nor- com). Kirjoita viestiin nimesi lisäksi, kuinNimittäin Luonnonvarakeskuksen Lau- maali lisäystapa.
ka monta puuta haluat. Puut toimitetaan sikaan toimipaikassa, joka suljettiin vuodenHuhdan taimitarhalta Parolasta voi tu- nulle noin kahden vuoden kuluttua, jolloin
vaihteessa lopullisesti, on vielä ulkokentäl- levina vuosina saada vartteita tästä Kulo- on myös maksun aika. Tilaus ei ole sitova,
lä Anders Kramer -puita. Ne ovat jo niin VDDUHQ QLPLNNRRPHQDSXXVWDb 7DUNRLWXV mutta tarpeellinen, jotta taimitarhalla osaisoja että ne eivät kestäisi siirtoa. Taimia on toimia niin, että Laukaasta viedään WDDQYDUDXWXDN\V\QW¦¦Qb
Laukaassa ei enää ole. Laukaan puista voi varteoksia Parolaan, jossa oksat vartetaan

CHEF WOTKIN’S PALVELUTISKIT CHEF WOTKIN’S TEHTAANMYYMÄLÄ
Prisma Itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki  010 766 8912
S-Market Sokos Helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki  010 766 1047

ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
 09-774 33 477

www.wotkins.ﬁ

Parturi-Kampaamo & Kauneushoitola
VALMISTAUDU KESÄÄN!
Nyt meiltä myös Kosmetologi-palvelut
- Kasvohoidot
- Jalkahoidot
- Sokeroinnit ym..
Käy tutustumassa palveluihimme

kulosaarensalonki.fi
tai soita

09 - 677 114
nettiajanvaraus sivuillamme

Kulosaarentie 4 (Domus-talo)
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KULOSAARESSA TAPAHTUU
ܻ݃݇ݏݎ݂ܻܻ݊ݎ
2.5.

Kevätsiivoustalkoot klo 14–21 (siivousvälineet ala-asteen pihalta),

:݈ܿܿ:݃ܿ݃ݎ݈݈݃ݞ

klo 20:30–21 talkookahvit Seurakuntatalolla
24.5.

Iltakirppis Seurakuntatalolla klo 17–20

Helsingin kaupunki on aloittanut

30.8.

Kulosaari-päivä Kluuvin puistossa klo 17–20

Werner Wirénin tien rakentamisen.
Katu on lyhyt tonttikatu Kulosaaren

11.4.–14.10. Ei Kulo- vaan Kuusisaaressa Villa Gyllenbergissä kulosaarelaisen
taiteilijan näyttely: Wäinö Aaltonen – Tuttu ja tuntematon

korttelitalon

itäpuolella.

Rakennustyö

kestää maaliskuusta lokakuuhun 2018.
Werner Wirénin tien valmistuttua sen

%ݫܾ݈ݙ6݆ܻܿ݁ܿ

.ݏ݆ݏܾܻ݉݅ܿ݃ݎ݈ܻܻܿݍ݆݉ݏ

Lasten ja nuorten purjehduskurssit

varrelle rakennetaan uusia kerrostaloja.
Lisätietoja:

www.hel.fi/uutiset/fi/kaupun-

kiymparisto/werner-wirenin-...

Kulosaaressa!

- Oppilastöiden värikästä

Brändö Seglare järjestää tuttuun tapaan

kevätnäyttelyä ”Monet’n maailmassa”

yhteistyössä East Side Sailing Teamin

pääsee ihailemaan 23.–29.4. ti

kanssa lasten ja nuorten

14–19, ke–pe 14–18 ja la-su 11–15

purjehduskursseja. BS:n kurssit ovat

Domuksessa, Kulosaarentie 6.

4.–8.6. ja 11.–15.6.2018. Ilmoittaudu

- Eksoottiset Intia-teemaiset taideleirit

mukaan eastsidesailingteam.fi -sivuilla!

7–14-vuotiaille pidetään kesäkuun
kolmella ensimmäisellä viikolla arkisin

Kurs i segling på Brändö för barn och

klo 9–14. Muutama innokas lapsi

unga!

mahtuu vielä mukaan!

Brändö Seglare ordnar igen kurser i

- Uusien oppilaiden ilmoittautuminen

segling för barn och unga i samarbete

syyslukukaudelle 2018 alkaa 1.6.

med East Side Sailing team. Kursdatumen

All undervisning också på svenska.

är den 4–8.6 och 11–15.6.2018. Anmäl dig

Lisätietoja: kulosaarentaidekoulu.

på websidan eastsidesailingteam.fi!

fi, www.facebook.com/
kulosaarentaidekoulu.fi ja toimisto puh.
040 540 0735

+ܻ݈ܿܿݐݎܿ݃
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Rakennussuunnitelmat etenevät
osoitteissa Kulosaarentie 42-44 (vanha
pappila ja huvilakaupungin puhelinkeskus ym.), Svinhufvudintie 1 (ostoskeskus)
ja Kyösti Kallion tie 2A (väestösuojan
viereinen puistotontti).
Seuraa kaupungin tiedotteita ja
opettele hakemaan tietoa kotiseutusi
asioista osoitteesta http://kartta.hel.fi/ !

JULKINEN TIEDOTE.

OFFENTLIG MEDDELANDE.

JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

N
E
IK

A
K
Ä
LK
T
V
G
S
I
N
N
E
L
E
T ISIL
Ä
K
I
o
l
u
K

i
r
a
sa

Laadukkaita kesäleirejä junioreille ja tenniskursseja aikuisille – vielä mahtuu mukaan!
Nyt voit ilmoittautua syyskauden valmennukseen.
Suomen parasta tennistä Kulosaaressa! Yleiset SM-kilpailut 25.6.-1.7.
GVLK:n kentillä - tervetuloa!
2018-19 sisäkauden vakiovuorot myydään nyt - varmista oma vuorosi!
Kerhorakennus vuokrattavissa yksityistilaisuuksia varten - tiedustelut sähköpostitse.

Lue lisää ja ilmoittaudu:
www.gvlk.ﬁ | puh. 050 356 5960 | tennis@gvlk.ﬁ
Grön-Vita Lawntennisklubben | Lars Sonckin tie 5, 00570 Helsinki | gvlk.ﬁ

