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BRÄNDÖBORNA

Brändöborna rf är en stadsdelsförening som

Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka
työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen,

arbetar för att påverka trafikplanering,

palvelujen, turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.

service, trygghet och trivsel på Brändö.
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PÄIVÄ
KLUUVIN
PUISTO

PÄIVÄN OHJELMAA

17 – 19 Kellotapuli on avoinna
17:30 –> Ohjelmaa Kluuvin puistossa
(eli Eugen Schaumanin puistossa)
Kahvila – café: lohikeittoa, makkaraa, kahvia ym.
(Kulosaaren Martat ja Ala-asteen luokkatoimikunnat)

Outin leipiä & leivonnaisia

Grimin marmeladit & hillot ym.

Alpakoita ja jättikaneja hellittävinä

Seuran Harriet-soutuvene Kluuvissa

Kulosaarelaisia toimijoita esittäytymässä: Taidekoulu, BS, GVLK, KMP…
Marine Outdoors – kanootteja, kajakkeja, sup-lauttoja näytillä ja kokeiltavana
Kluuvissa ja Wihuri-talon edessä
Kulosaaren liikuntaseura liikuttaa yleisöä

Keppihevoskisa

18:00 Lasten juoksukisat (eri ikäluokat), kaikki osallistujat palkitaan.
18:30Vuoden 2017 kulosaarelainen – År 2017 brändöbo
Tervetuloa koko perheen
Kulosaari-päivään!
Välkommen med hela familjen
till Brändödagen!
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anhassa lastenlaulussakin varoitetaan liikenteestä. Nyt koulut ovat
alkaneet ja sadat pienet sekä isot
koululaiset liikkuvat taas Kulosaaressa. Osa lapsista kulkee elämänsä ensimmäistä kertaa yksin saarellamme. Lapsia parveilee taas erityisesti metroasemalta
kouluilleen. Meidän aikuisten vastuulla on,
että lasten koulutie on turvallinen. Lapset
eivät osaa arvioida autojen tai polkupyörien
nopeuksia, joten aikuisen pitää huomioida
lapset.
Autoilijoilta ja pyöräilijöiltä vaaditaan
nyt erityisesti tilannenopeuksien hallintaa.
Kadut pitää pystyä ylittämään turvallisesti!
Suojatien kohdalla on pakko pysähtyä sekä
autolla että pyörällä, olipa miten kiire tahansa. Erityisesti pyöräilijöiltä on peräänkuulutettu nopeusrajoitusten noudattamista. Kesällä sattui ikävä pyöräonnettomuus
metroaseman lähellä risteyksessä, joka on
pitkään tiedetty vaaralliseksi. Jopa Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta: ”Kaksi

pyöräilijää törmäsi vaaralliseksi tiedetyssä
risteyksessä Helsingin Kulosaaressa – Se on
semmoinen villi länsi”.
Pelottavaa, että risteys tiedetään vaaralliseksi ja mitään ei tapahdu – vaikka ambulanssiakin on jo tarvittu. Monet saarelaiset
ovat kirjelmöineet kaupungille saaremme
vaarallisten risteysten ylityksistä. Jatketaan
liikennesuunnittelijoiden infoamista.
Kunnioitetaan myös toisiamme liikenteessä. Maltti pitää muistaa liikkuupa millä
tahansa välineellä. Useinhan autoilijoiden
mielestä kävelijät ja pyöräilijät tukkivat liikenteen; kävellessä autoilijat ja pyöräilijät
ovat ne liikenteen puupäät, jotka eivät huomioi muita; kun taas pyörän selässä autoilijat ja jalankulkijat ovat syypäitä liikenteen
sujumattomuuteen.
Opetetaan lapsille liikennesäännöt (eikä
kertaus olisi aikuisillekaan pahitteeksi) ja
yritetään tehdä Kulosaaressa liikkumisesta
kaikille turvallista.

kirsti.santaholma@gmail.com

LEENA SIIKANEN
leena.siikanen@gmail.com

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

KULOSAARELAISET RY:N
JÄSENYYDEN MAKSUOHJEET:
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FA R O R I TR A FI K EN
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kolan har börjat och hundratals
små och stora elever rör sig på
Brändö. För en del av barnen är det
första gången de går utan en vuxen
S§Y§U¸'HWӱQQVP§QJDEDUQVRPJ§UIU§Q
metron till skolan och det är vårt ansvar att
se till att barnen får en trygg skolväg. Barnen kan inte uppskatta bilarnas eller cyklarnas hastigheter så det är upp till oss vuxna
att se upp för barnen.
Både bilförare och cyklister bör se över
VLQD KDVWLJKHWHUb 0DQ E¸U NXQQD J§ ¸YHU
JDWDQ WU\JJWb NHU PDQ ELO HOOHU V§ P§Vte man stanna vid övergångställen, oavsett hur bråttom man har. I somras hände
en cykelolycka vid en farlig korsning vid
PHWURVWDWLRQHQb 7LOO RFK PHG +HOVLQJLQ
Sanomat skrev om händelsen med rubriNHQbү.DNVLS\¸U¦LOLM¦¦W¸UP¦VLYDDUDOOLVHNVL
tiedetyssä risteyksessä Helsingin Kulosaaressa – Se on semmoinen villi länsi”.
Många brändöbor har skrivit brev till

Helsingfors stad om vår ös farliga korsningar. Det är skrämmande att det inte har
hänt någon förändring än trots att man
vet att korsningen är så farlig att man har
behövt ringa en ambulans. Vi får fortsätta
med att informera stadsplanerare om detta.
Kom även ihåg att respektera varandra
L WUDӱNHQ 7D K¦QV\Q WLOO GH DQGUD L WUDӱNHQRDYVHWWKXUGXVM¦OYU¸US§GLJLWUDӱken. Det är ju ofta så att bilförarna tycker
att fotgängare och cyklister bara saktar ner
WUDӱNHQIRWJ¦QJDUQDW\FNHUDWWELOI¸UDUQD
och cyklisterna är de värsta töntarna i traӱNHQ VRP EDUD N¸U S§ XWDQ DWW WD K¦QV\Q
till andra; och ur cyklistens synvinkel är
fotgängarna och bilförarna de som gör att
WUDӱNHQLQWHӲ\WHUS§
/§WRVVO¦UDY§UDEDUQWUDӱNUHJOHUQD RFK
det skadar inte att även vuxna blir påminda)
och försöka göra Brändö till en trygg plats
att röra sig i.

HENKILÖJÄSEN/PERSON 15 €
KOKO PERHE/HELA FAMILJEN 25 €
Y R I T Y S / F Ö R E TA G 4 0 €

Aurinkoista syksyä!

Soliga hösthälsningar!

SAAJA: KULOSAARELAISET RY
NORDEA FI11 2183 1800 0135 11

S AT U VÄ K I PA R TA

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

VIESTI: OMA NIMI JA S-POSTI
MEDDELANDE: NAMN OCH E-MAIL
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Kulosaaren ala-asteen luokkalehti
valtakunnan ykkönen!

K

ulosaarelaiset-lehti on saanut saarelta kilpailijan. Kulis-lehti on
luettavissa sähköisenä (oma.koululehtikone.fi/kulosaari) kuten
myös Kulosaarelaiset-lehti (kulosaarelaiset.fi).
Kilpailun järjestäjä Aikakausmedia uutisoi tapahtumaa:

”Luokkalehtikilpailu 2018 on ratkennut!
Aikakausmedia järjesti tänä keväänä muutaman vuoden tauon jälkeen
luokkalehtikilpailun, ja voittajat on nyt valittu. Kilpailuun lähetettiin kymmenen lehteä: kahdeksan alakoulusarjaan, kaksi yläkoulusarjaan. Voittajien valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti valitussa teemassa
pysymiseen ja sen monipuoliseen käsittelyyn.
Alakoulusarjan voittaja on Kulosaaren alakoulun 4.-5.-luokkalaisten Kulis-lehti, jonka teemana on kotikaupunginosa. Teemaa käsitellään monipuolisesti alueen historiasta ja koulun kummituksista paikallisen ostarin
purkamiseen. Lehdessä on käytetty eri juttutyyppejä, valokuvat ovat
huolella valittuja, ja lehdessä on hyödynnetty aikakauslehdelle tyypillisiä elementtejä: kannen otsikot houkuttelevat lukemaan, ja artikkeleissa
on käytetty kiinnostuksen herättäjinä nostoja eli poimintoja leipätekstistä.” (aikakauslehdet.fi)
KULIS-LEHDEN TOIMITUS: Javier Salazar, Rita Järvelin, Poppy Jones, Astrid Kerrman, Sanni Jaaksi, Eelis Toivanen, Carla Mannila, Matias
Laine
Tekijät kertovat pääkirjoituksessa työstään:
Kulosaari täytti viime vuonna 110 vuotta. Kunnioitamme Kulosaaren
pitkää historiaa.
Osallistumme koululehtikisaan Kulosaari-aiheella koska haluamme kunnioittaa 110 vuotta vanhaa Kulosaarta. Kulosaaren vanhan historian
aikana saarella on asunut monta Suomelle tärkeää ihmistä esimerkiksi
Hannes Kolehmainen, K. J. Ståhlberg. K. J. Ståhlberg oli Suomen ensimmäinen presidentti, Ståhlberg hallitsi Suomea 1919–25.
Lehti on tehty uutislehdentoimituksen valinnaisryhmän kanssa koululehtikone-sivustolla. Valinnaisryhmät ovat Kulosaaren nelos-viitosluokille suunnattuja kursseja. Valinnaisryhmiä on erilaisia. Lehdentekijöiden
valinnainen on uutislehdentoimitus.
Tämän lehden teon aikana olemme oppineet lehden tekoa, yhteistyön
tärkeyden ja sen, että kun on saanut jonkun valmiiksi niin tulee hyvä
mieli. HYVIÄ LUKUHETKIÄ!!! (Teksti: Eelis Toivanen)
Lehden löydät osoitteesta https://oma.koululehtikone.fi/kulosaari.
Sisällysluettelo houkuttelee tutustumaan lehteen tarkemmin.
Kulosaari-aiheella koululehtikisaan
Lehtitoimituksen valinnainen Kulosaaren ala-asteella
Kyösti Kallio ja Kulosaaren ala-aste
Kulosaaren ala-aste on iloinen paikka
Arvio kouluruoasta
Kulosaaren ostari puretaan
Kulosaaren ala-asteen kiltit kummitukset
Kulosaarella oma pieni hautausmaa
Kulosaaressa on monipuolisia opiskelumahdollisuuksia
Korkeasaaren eläintarha on hyvä oppimisen ahjo
Kulosaaren Casino on mukava paikka
Kulosaareen kaksi uutta tekonurmikenttää
Saaren oma kauhutalo
Kulosaaressa on paljon koiria

HOK-Elanto pitää Alepan auki
koko ostariremontin ajan

TEKSTI

HEIKKI KUKKONEN

H

K U VAT

L A R I L A P PA L A I N E N

OK-Elannon edustajat kertoilivat 6. kesäkuuta ostarilla
pienelle kulosaarelaisten joukolle Alepaa koskevista aikomuksistaan ostoskeskuksen aiotun täysremontin ajaksi.
Paikalla olleet saarelaiset käyttivät myös joitakin kommenttipuheenvuoroja, ts. vuorovaikutus oli tilaisuuden henki.
HOK-Elannon puolelta kanta oli selvä; he eivät lähde saarelta
minnekään vanhan ostarin purkamisen jälkeen. Heillä on jo luonnoksena valmiina viipalerakennuksen mallinsa ja pian tekeillä
myös mallikappale, sijoitettavaksi remontin ajaksi entisen lentopallokentän tontille, nykyistä ostaria nurkittain vastapäätä, KuloVDDUHODLVHWU\QKHLOOHHVLWW¦P¦OOHSDLNDOOHb6HWXOODDQS\VW\WW¦P¦¦Q

QLLQHWWHL$OHSDROHS¦LY¦¦N¦¦QVXOMHWWXQDb
Viipalerakennus on Kulosaaressa tuttu ja hyväksi havaittu siirrettävän väliaikaisrakennuksen malli jo päiväkodin kohdalta. Uuden
koulutalon rakennustyön ajanhan suomenkielinen päiväkoti toimi yli vuoden ajan viipalerakennuksessa. Nyt sama rakennus on jo
jossain toisessa paikassa kaupunkia, samassa roolissa.
HOK-Elannolla on tarkoitus toimia tulevan Kulkuriksi nimetyn viipalerakennuksensa kanssa samoin, Kulosaaressa tapahtuvan,
ehkä parivuotiseksi venyvän ensiesiintymisen ja siitä saatavien kokemusten jälkeen.

.(617$3$+780,$

Onkija ja opastaja lasten onkitapahtumassa 29.5.

Teatteri Tien esitystä ”Henkilö V ja Vinsentti” oli Kluuvin

Kuva: Lari Vartiainen

puistossa seuraamassa yli sata katsojaa 11.6.
Kuva: Inge Engström

KURÄn järjestämässä tapahtumassa ongittiin innolla, mutta paikalle tulleet yli 400 henkeä saivat myös syödäkseen

Puiston lokit innostuivat ”avustamaan” Vinsenttiä näytte-

makkaraa ja ohukaisia. Hieno ilta sekä sään että ohjelman

levää Hannaa. Yleisö oli innoissaan. Kuva: Inge Engström

puolesta. Kuva: Lari Vartiainen
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B RÄNDÖ

GYMNASIUM

E TT VÄL M Å END E G Y MNASIUM MED EN ALLMÄN LIN J E
OCH EN IDRO TTS L I NJE MED IDR OTTSG YMNASI ESTAT U S
FRÅ N HÖSTEN
TEXT OCH BILD

2018

MIKAEL NYHOLM & HARRIET LASSUS-UTRIAINEN

B

rändö gymnasium är en skola med
ca 400 studerande och ca 30 lärare.
Vi har en allmän linje, på vilken
majoriteten av våra studerande studerar och så har vi en idrottslinje där ca 60
av våra studerande går. Vi strävar efter att
vara ett allmänbildande och ett välmående
J\PQDVLXP I¸U DOOD PHG 7U¦QLQJ I¸U OLYHW
– sett ur ett brett perspektiv som vår slogan.

morgonträningar och andra tjänster som
våra samarbetspartner, bl.a. Mäkelänrinteen lukio och huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea erbjuder.

PÅ VÅR nuvarande idrottslinje går studerande som representerar många olika
idrottsgrenar, bl.a. alpinskidåkning, amerikansk fotboll, badminton, basket, bowling, fotboll, friidrott, fäktning, golf,
SEDAN 1986 har Brändö gymnasium varit
handboll, innebandy, ishockey, konståkHWW LGURWWVSURӱOHUDW J\PQDVLXP RFK VHGDQ ning, ridning, redskapsgymnastik, rytmisk
2011 har vi haft en idrottslinje, som erbjuder gymnastik, showdans, segling, simning,
toppidrottare en möjlighet att kombinera synkroniserad konståkning, tennis, trupsitt idrottande med sina gymnasiestudier. pgymnastik och tävlingsdans. ”Under året
Hösten 2018 får vi idrottsgymnasiestatus har våra idrottare vunnit både, VM-, EMoch till vår ”nya” idrottslinje antar vi ca 15 och FM-medaljer i sina grenar. Vi har ca 60
studerande per läsår. De kommer att studera idrottare som alla hör till den nationella
enligt den läroplan som gäller i idrottsgym- och internationella toppen i sina grenar”,
QDVLHUYLONHWJHUPHUӲH[LELOLWHWRFKHQYLVV säger Patrick Ikäheimonen, som är vår
studielättnad samt givetvis möjlighet till idrottskoordinator.

Kaikki tulostus
ja painotuotteet

VI HAR ett mycket gott samarbete med
bl.a. Mäkelänrinteen lukio, huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea, de olika
grenförbunden, Olympiska kommittén
och FSI. Vi är glada över och tacksamma
för samarbetet och kommer att fortsätta att
värna om att utveckla det på bästa möjliga
sätt, så att vi kan fortsätta att erbjuda våra
studerande individuella studieplaner vilka
möjliggör både idrottande på toppnivå och
mångsidiga och högklassiga gymnasiestudier. Vi ser fram emot att fortsätta satsa på
att utveckla vår idrottslinje, så att vi kan
stöda södra Finlands idrottande ungdomar
som vill studera på svenska och samtidigt
satsa på sin idrottsgren. Vi är mycket glada
RFKVWROWD¸YHUDWWI §EOLHWWRӳFLHOOWLGURWWsgymnasium med en allmän linje och en
idrottslinje från och med augusti 2018.
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KULOSAAREN OSTOSKESKUS
SVINHUFVUDINTIE 1, 00570 HELSINKI

Puh. 050 557 0740
www.kiriprintti.ﬁ

TER V ETU LOA!

Rauhanturvaajasta rehtoriksi
T E K S T I J A K U VAT

NINA NYGÅRD

T

oukokuussa artikkelin kirjoittamisen aikaan pian peruskoulunsa päättävät jännittivät missä lukioissa ja kouluissa opintie jatkuu. Kulosaaren Yhteiskoulun lukion
yleislinjan keskiarvoraja oli viime vuonna yksi Suomen

korkeimmista. Kävimme tutustumassa Kulosaaren Yhteiskoulun
rehtori Lauri Hallaan ja ottamassa selkoa mitkä ovat huippukoulun reseptin ainekset.
TYÖ RAUHANTURVAAJANA Bosniassa ennen ensimmäistä
opettajan pestiä opetti Lauri Hallalle asioiden laittamista oikeanlaiseen mittakaavaan. Johtamistaidot ja organisointikyky ovat
saaneet alun tuolta puolentoista vuoden ajanjaksolta. ”Meillä
ongelmat ovat oikeastaan kohtuullisen vähäpätöisiä verrattuna
siihen, mitä maailmassa tapahtuu”, Halla pohtii.

Sikamakee tyyppi. KSYKissä on sisustettu luokkia eri teemoilla.

NYT HALLA on työskennellyt vuodesta 2007 Kulosaaren yhteiskoulun (KSYK) rehtorina ja koulu on tänä aikana kehittynyt

tuovansa arvot ilmi jo siinä vaiheessa kun oppilaat hakevat kou-

yhdeksi Suomen huippukouluksi. Lukio on noussut Suomen terä-

luun. Hänen mielestään on kestävämpää, kun arvot sisäistetään

vimpään kärkeen hakijamäärillä, sisäänpääsyrajoilla ja ylioppilas-

pikkuhiljaa toiminnan kautta.

kirjoitusten tuloksilla mitattuina. Samaan aikaan lukiolaisten määrä on lähes kaksinkertaistunut ja ylioppilaiksi valmistuvien määrä

KULOSAAREN YHTEISKOULU ja Lauri Halla olivat otsikoissa

on lähes kolminkertaistunut. Koulu on kaksikielinen (suomi-eng-

nelisen vuotta sitten, kun koulu oli ensimmäinen, joka yhdisti

lanti) ja lukioon on perustettu uusia linjoja. ”On tärkeää kuunnella

elämänkatsomustiedon ja uskonnon oppitunnit. Hallan mielestä

signaaleja maailmalta, kehityksen seuraaminen ei riitä vaan pitää

oppilaiden karsinoiminen monikulttuurisessa koulussa uskon-

mennä edellä sitä. Nuoria kannattaa kuunnella, silmät ja korvat on

tokuntien mukaan on koulun arvojen ja tavoitteiden vastaista.

oltava koko ajan auki joka suuntaan”, rehtori painottaa. Vuonna

Hänen mukaansa kaikista uskonnoista voi ottaa oppia. KSYK on

2014 perustettiin yhteiskunta- ja talouslinja ja viime syksynä aloit-

yksityinen koulu, uudistushaluiselle Hallalle koulun itsenäisyys

ti tiede- ja teknologialinja.

on helpottava ominaisuus. Päätöksenteko ei ole byrokraattista,
vaan asiat laitetaan tapahtumaan heti ilman turhaa politikointia.
KOULUPIIRIIN KUULUVAT Kulosaaren lapset, mutta suurin
osa oppilaista tulee eri puolilta Helsinkiä. Jo yläasteella voi hakea myös englanti-suomi-luokalle tai kokonaan englanninkieliselle luokalle. ”Variaatio oppilaiden kesken on suurempi peruskoulun puolella, mutta ei ole olemassa huonompia tai parempia
oppilaita.” Suurin osa yläasteen oppilaista haluaisi jatkaa koulun
lukiossa, mutta lukion suuri suosio pakottaa monet jatkamaan lukio-opiskeluja saaren ulkopuolella.
HALLA ON erittäin suosittu henkilö oppilaiden keskuudessa. ”Sikamakee tyyppi, Koulun hahmo, Tosi kiva ”, entisten ja nykyisten
oppilaiden mielipiteitä Hallasta. Liekö ”Kyllä kaikkeen” -politiikalla

Rehtori Lauri Halla uskoo, että myös koulussa työympäristön viihtyvyys lisää tuottavuutta.

vaikutusta asiaan. ”Minulla on ollut 10 vuotta sellainen politiikka,
että vastaan aina kyllä, jos joku ehdottaa jotain, tietenkin tiettyjen rajojen puitteissa. Se johtaa positiiviseen kehitykseen. Oli

HALLA EI ota kunniaa itselleen koulun menestyksestä. Kunnia

kyse opettajien ideoista, koulutuksesta tai oppilaiden ehdotto-

kuuluu hänen mukaansa koulun motivoituneelle ja osaavalle hen-

masta hankinnasta. Toimiston ovi on aina auki ja kyllä he tulevat

kilökunnalle. Ilmapiirillä ja olosuhteilla on merkitystä. Innostuneilla

delegaatioilla usein jotakin pyytämään,” Halla avaa toimintatapo-

ja osallistuvilla oppilailla on rajattomat mahdollisuudet hyviin tu-

jaan. Eräs Hallan resepteistä on viestin kaksisuuntainen kulkemi-

loksiin. Oppiminen ei Hallan mielestä ole kuitenkaan pelkästään

nen, välitunnilla muutaman sanan vaihtaminen ja herkällä korvalla

tietoja ja taitoja vaan paljon asenteita sekä oikeanlaista suhtau-

kuunteleminen on juuri sitä, millä lailla rehtori pysyy kontaktissa

tumista kovaankin työntekoon. KSYK on rehtorinsa mukaan vah-

koulunsa oppilaiden kanssa.

va yhteisö, johon kaikki tuntevat kuuluvansa. Kouluun ei tulla vain
oppitunneille, siellä eletään ja oppilaat ovat sitoutuneita koulun

KESÄÄ ODOTELLESSA monet kadehtivat opettajien pitkiä ke-

arvoihin sekä KSYK:n henkeen. ”Yhteisöllisyyys, kansainvälisyys,

sälomia. Hallan valmistuttua maantiedon ja biologian opettajaksi

globaalin perspektiivin rakentaminen, tavoitteellisuus ja akatee-

tavoitteena loman sijaan oli työnteko. Hänen työlleen on ollut ky-

misuus. Täällä ei olla vain viihtymässä. Koulussa halutaan antaa

syntää. Rehtorin töitä tehdään kelloon ja kalenteriin katsomatta

eväät, joilla nuoret pärjäävät elämässä jatkossa.” Halla kertoo

silloin kun tarvitaan ja sopivina aikoina pidetään vapaata.

7

HELSINKI tarjoaa varttuneille
T E K S T I J A K U VAT

INGE ENGSTRÖM

H

elsingin kaupungilla on 15 palvelukeskusta,

jotka

tarjoavat

neuvontaa ja monipuolisesti harraste- ja viriketoimintaa sekä pal-

veluja, hoivaa ja toimintaterapiaa vakituisesti kaupungissa asuville eläkeläisille, 65
vuotta täyttäneille, sekä työttömille.
Palvelukeskusten käyttäjien ikäjakauma
on hyvin laaja. Juuri eläkeiän saavuttaneista suuri osa on terveitä, hyväkuntoisia

K U L O S A A R E L A I S I L L E L Ä H I M P I E N PA LV E L U K E S K U S T E N Y H T E Y S T I E D O T :

ja heillä on kova halu toimia ja osallistua
kulttuuriin eri muodoin nyt kun aika sen

¤ K I N A P O R I N K AT U 9 A

vihdoin rajatta sallii. Iän karttuessa liikku-

¤ S A L O M O N I N K AT U 2 1 B

K I N A P O R I N . PA LV E L U K E S K U S @ H E L . F I

minen ei kaikille ole esteetöntä, mikä on

K A M P I N . PA LV E L U K E S K U S @ H E L . F I

MA–TI JA TO–PE KLO 8–18, KE KLO 8–20,

huomioitu hyvin eri palvelukeskusten toi-

MA–TO KLO 8–20.30, PE KLO 8–16

LA–SU 9–15

minta- ja harrastemuodoissa. Jokaiselle

P U H . 0 9 3 1 0 4 4 5 1 3 N E U V O N TA

P U H . 0 9 3 1 0 5 2 9 1 0 N E U V O N TA , 2 M E R K I T -

löytyy oma sopiva piiri virkistykseen ja toi-

T YÄ 3 H A U T O PA I K K A A H A L L I S S A

mintakyvyn ylläpitoon.
Kädentaitojen ohjausta saa palvelukes-

Tietokoneenkäytön alkeet, sekä henkilö-

palvelukeskuksiin.

kuksissa erittäin monipuolisesti: taideai-

kohtaista käyttöopastusta oman laitteen

Kampin ja Sörnäisten metropysäkeiltä on

neissa piirustus ja maalaus: sarjakuvat,

saloihin saa IT-opettajien ja vapaaehtois-

vain noin 50 metriä palvelukeskuksiin, mat-

lyijykynä-, akvarelli- ja öljymaalaus. Askar-

ten johdolla.

ka-aika Kulosaaresta vain 5-8 minuuttia.

telumateriaaliksi sopii miltei mikä vaan ja

Terveysinfoa jaetaan erilaisilla teema-

Kulosaaren sisäinen bussiliikenne helpot-

taivas on kattona ideoille! Ompeluluokassa

päivillä, terveysnurkassa eri aiheita ovat

taa osittain liikuntarajoitteisten saarelais-

on viikoittain ohjattua vapaata koneom-

esim. diabetes-, sydän-, selkä-, lihaskun-

ten kulkua metrolle.

pelua ja erikoiskursseja, esim.

toryhmät.

Kulosaaresta on hyvät liikenneyhteydet
Kampin

ja

Kinaporin

hattu- tai

Fysioterapeutille

voi

varata

Palvelutalojen toiminta on ympärivuotis-

laukkukurssi jne. Kudontaa kangaspuilla

neuvonta-ajan: saa oman kuntosalikortin

ta, joskin kesäaikana osa kurssitoiminnois-

erilaisilla loimilla ja malleilla kokemuksen ja

ja -ohjauksen. Kondis ja Liikkis ovat omat

ta on kesätauolla tai viikoittaisilla lomilla.

taidon mukaan ohjauksessa.

liikuntasalit eri liikuntamuodoille. Kampissa

Ravintola- ja kahvilapalvelut ovat avoinna

Puu- ja metallitöihin on omat pajansa

aamujoogaa asiantuntevan ohjaajan ja ve-

koko vuoden: ma-su aamiainen klo 8–10,

laitteineen ja työkaluineen sekä ammat-

nyttelyä fysioterapeutin vetäessä ryhmät

lounas klo 11–14, ma–pe päivällinen klo16–

tiohjaaja jo työturvallisuudenkin puolesta.

juhlasalissa aamulla suomeksi sekä ruot-

17.30. Ruokalista www.hel.fi/arjenpalvelut

Musiikinystäville ja -harrastajille tarjo-

siksi.

toimintaa:

Palvelukeskuksissa on suuri joukko va-

lukuisia opastettuja vierailuja ja puoli- tai

kuorolaulua, päivätanssit, kansainvälistä

paaehtoisia, jotka toimivat oman alansa

kokopäiväretkiä

kansantanssia (erillinen maksu), yhteislau-

kurssien tai tapaamisten ohjaajana, esi-

lu, karaokea ym.

merkkeinä

Palvelukeskuksista tehdään vuosittain
eri

kulttuurikohteisiin:

museoihin, teattereihin, konsertteihin ja

taan

viikoittain

monenlaista

näyttelyihin sekä luontoon ja teema-aihei-

Yhteisötoimintaa ovat monenmoiset vi-

sia kaupunki- ja puistokävelyjä. Ompelu- ja

sailut ja pelit: kortti- ja tietokonepelit; yksin

kudontatoimen järjestämiä tehdas- ja liike-

tai yhdessä, korona, shakki ja muut lauta-

käyntejä järjestetään tekstiili- ja kädentai-

pelit.

donohjaajien johdolla.

kulkijalle aulassa – ”pane pala paikalleen!”.

Suuri palapeli on ratkottavana ohi-

miesryhmä,

sukututkimus,
kielten

muistikurssi,

keskusteluryhmiä,

`oletko yksin´-ryhmä.
ITE-piste eli itsehoitopisteessä voi mitata verenpaineensa ja testata lukunäkönsä.
Asiakaskoneita

eli

tietokonepisteissä

on kolme konetta asiakkaiden käytössä
keskuksen aukioloaikana. Keskuksessa on
langaton, suojaamaton verkko.
Maksullisia palveluja ovat hieronta ja jalkahoito. Terveyden- ja sosiaalihoitajalle on
mahdollista varata maksuton vastaanottoaika.
Kinapori
2018–19.

kuuluu

lähialuekokeiluun

Palvelukeskuksen

arviointi-

vv
ja

kuntoutuspalveluja tehdään päivätoimen
ohella. Stadin Senior-info-puhelinpalvelun
kautta annetaan ma–pe klo 9–15 ohjausta
ja tietoa kaupungin, yritysten ja järjestöjen
ikääntyneille. Sosiaali- ja potilasasiamiessekä asumisneuvontaa voi tiedustella keskuksesta.
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TAIDENÄYTTELY DOMUKSESSA
T E K S T I J A K U VAT

K ATA R U O H T U L A

H

uhtikuussa jo kahdeksannen kerran Kulosaaren
taidekoulun n. 90 oppilasta pystyttivät viikoksi
puolivuosittaisen oppilastyönäyttelynsä DomukVHQ OXRNNDWLODDQVD .XORVDDUHQWLHOO¦b 7¦OO¦ NHUWDD
impressionismin tyylisessä Monet´n puutarhassa -näyttelyssä
huokui lasten into sekä uudet taidot luovuuden kirjaimellisesti kukkiessa pahvista rakennetuissa, kankaalle maalatuissa sekä savesta muotoilluissa teoksissa.
6LVDUXNVLHQ /HR  Y  MD (OVLH 6FKXOPDQQLQ  Y b PXkaan taidekoulussa parasta onkin eri tekniikoiden oppiminen, erityisesti keramiikka. ”Ja omien töiden esillepano
näyttelyihin on mukavaa positiivisen palautteen vuoksi!”,
arkkitehtuuriryhmässä opiskeleva Leo toteaa iloisesti. Äiti
Kitty Schulman, jonka lapset ovat olleet mukaan KulosaaUHQWDLGHNRXOXVVDMRQHOM¦QYXRGHQDMDQNLWH\WW¦¦ү7DLGHkouluharrastus on hyvä vastapaino urheiluharrastuksille,
läheisen sijaintinsa vuoksi lapsille helposti saavutettavissa
ja opetuskin korkealaatuista. Näitä hienosti rakennettuja
näyttelyitä suosittelen kaikille kulosaarelaisille, ei vain oppilaiden vanhemmille!”
Elokuussa pyörähtää käyntiin Kulosaaren taidekoulun
viides toimintavuosi. Jännittävää nähdä millaisesta näyttelystä saarelaiset pääsevätkään marraskuussa nauttimaan!

FUNKY MONKEY CLUB -MUSKARISSA
T E K S T I J A K U VAT

M

Yllä: Monet´n puutarha koostui mmm.
villeistä kasvi- ja
eläinlajeista sekä
hulppeista taustamaisemamaalauksista.

Vasemmalla: Kulosaaren katedraalin keraamisia luonnoksia.

JALAT VIPATTAA

PA U L A A N T T I L A

eillä muskaria odotetaan joka viikko”, kertoo
kulosaarelainen kahden tytön äiti, Emilia Saari.
Funky Monkey Clubissa soitetaan live-bändin
kanssa, testaillaan oikeita soittimia ja jammaillaan saippuakuplien ja huivien kanssa. Paula Anttila on tuonut uudenlaisen muskarikonseptin New Yorkista Suomeen.
“Pop/rock-biisimme saavat myös äitien ja isien jalat vipattamaan, mikä on ollut ihana huomata”, sanoo Paula. Syksyn uutuutena vauva- ja taaperomuskarin lisäksi on
muskari englanniksi. Paula & Ape Anttila esittävät lastenmusiikkiaan Herttoniemen Block Party -tapahtumassa lauantaina 25.8.
Muskarissa jammaillaan, leikitään ja hassutellaan.
K U L O S A A R E N TA I D E K O U L U N S Y Y S L U K U K A U S I A L K A A 1 3 . 8 .

J A U U S I A O P P I L A I TA M A H T U U V I E L Ä M U K A A N O S A A N R Y H M I S TÄ .
T E R V E T U L O A ! W W W. K U L O S A A R E N ATA I D E K O U L U . F I

F U N K Y M O N K E Y C L U B M U S K A R I T A L K AVAT P E 24 . 8 . 2 0 1 8 ,
M O M M Y & M E , K U L O S A A R E N P U I S T O T I E 4 2 . I L M A I S E T D E M O T U N N I T P E 1 7. 8 .
L I S ÄT I E T O A J A I L M O I T TA U T U M I N E N : W W W. F U N K Y M O N K E Y C L U B . C O M

/8.8789$1 torstaiteemat jatkuvat
7HUYHWXORDNXXOHPDDQPLHOHQNLLQWRLVLDNXORVDDUHODLVLDDOXVWXNVLD/XNXWXSDDQ
TO 13.9. KLO 18-19

TO 4.10. KLO 18-19

JAAKKO IHAMUOTILA:

LEENA MAJANDER:

E S I T Y S M I L L E N N I U M - PA L K I N N O S TA

M I TÄ M I N N A T E K I S I ? - M I N N A
C A N T H 1 7 5 V U O T TA
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”Parasta on Paulan mikrofonilaulu”,
toteaa Elle Saarinen, 3v.

3ܻ"ݙݍݍݫݓݎܻݎݍܻ

HAUSKA TUTUSTUA,
ROBIN BORGSTRÖM,
PALS!

Uusien ihmisten tapaaminen ja heiltä oppiminen. Olen saanut näiden kahden vuoden aikana todella ihmeellisiä sähköposteja
ja miettinyt, että noin ei ainakaan kannata
kirjoittaa. Useat asiakkaamme ovat olleet
erittäin innoissaan meidän iästämme ja
halunneet auttaa. He ovat kertoneet missä
ovat onnistuneet, mitä kannattaa tehdä ja
PLW¦ HL 7RNL PHLG¦Q YDQKHPPDWNLQ RYDW
yrittäjiä, ja hekin ovat neuvoneet meitä paljon. Uuden oppiminen motivoi minua erittäin paljon. Näitä oppeja voi käyttää tulevaisuudessa isommissa projekteissa.

0݈݃݅ܿݍ݅ݓݎ݃ݓ݃݉ݎݙ."݈ܻܻܿܿݍ݆݉ݏ
Asun Kulosaaressa aika lähellä koulua ja
mietittiin, että helppoa kun voimme juosta
välitunnilla vastaanottamaan lähetyksiä.

0ܻ݄݈݈݈݃݃ݓݙ݈݅ݏ݆ݏ݉݅ݎݙݎݍܾ݂݃ݓ݈ܿݎ
"݈ܿݍ݃݇ݙݎݎ݃ݓ
On tärkeää hoitaa koulu nopeasti ja hyvin, niin jää aikaa työntekoon. Joudumme
vastaamaan koulupäivän aikana sähköposteihin ja joskus jopa puheluihin. Kouluhommat on pakko hoitaa hyvin, jotta opettajat
hyväksyvät tämän ja pysyvät tyytyväisinä.

0݃݅ݍݓݓݐݓ݅ݙ݈ ݈݆݉݁݉ ݈ܿݍ݅ݓݎ݃ݓ ݃ݍ
݈݉"ݙݙܿ݅ݙݎ
Kun yrityksesi logo on koko ajan näkyvillä, muistuttaa se potentiaalista asiakastasi
tietoisesti tai epätietoisesti teidän palvelusta.
Kun tämä henkilö sitten tarvitsee palvelua,
mitä teidän yritys tarjoaa, tulette olemaan
K¦QHOO¦ S¦¦OOLPP¦LVHQ¦ PLHOHVV¦ 7¦P¦Q
takia on tärkeää panostaa markkinointiin
ja oman logon näkyvyyteen.
T E K S T I J A K U VAT

NINA NYGÅRD

B

rändö Gymnasiumia käyvät Robin
Borgström ja Sebastian Motelay
pyörittävät logotuotteita myyvää
Pals-yritystä. ”Kaikki hoituu” on
18-vuotiaiden yrittäjien motto. Robin Borgströmin elämän täyttää koulunkäynti,
yrittäminen, urheilu ja tyttöystävä. Kaikki
todellakin tuntuu hoituvan tällä positiivisella kulosaarelaisella yrittäjällä.

0݃"ݎܻݎݍܻܻ݂ݙݎ
aikaa esim. paperikassitehtaan etsimiseen.
Olemme periaatteessa logotuotteiden concierge.

Pelasin ennen käsipalloa, mutta selkävamman ja yrityksen takia se jäi. Nyt yritän
kuitenkin pelata kerran viikossa sählya ja
. ݎ݈ܿܿ݃݇݃݉ݎ ܿݎݎ݆ܿ݉ ݈ܻݏܻ݅ ܻ݈݅݃ݏkäydä salilla.

ܻ݆ܻ݆݆ܻ"

0݃݅"ܻ݈݉ݍ݆݃ܿܿݏݎܻݎݍݏ݈݃ݍݙ

Kaksi vuotta tulee nyt syyskuussa siitä kun
päätimme aloittaa yritystoiminnan.

Saa nähdä. Yritän käyttää näitä taitoja,
MRLWDROHQRSSLQXW7XOHQYDUPDVWLSHUXVWDmaan uusia yrityksiä ja olemaan mukana eri
näköisissä projekteissa. Olen aina tykännyt
ekonomiasta, raha-asiat ovat aina kiehtoneet. Ei sillä ole niin merkitystä mitä myy,
voi olla, että myyn viiden vuoden kuluttua
vaikka kodinkoneita, se jää nähtäväksi.
Mitä tahansa teen, niin teen sen täysillä.

0݃ ݈݈ܿݙݎ݆ܿݍ݅ݓݎ݃ݓ ܻݎ݃ݏ݆ܿݐ݆ܻ݊ ݙݎ0݃"݆݆ܻ݆ܻܿܿݎݎ݃ݏܾݏܻ݄ܻ݈ܿݎ
"ܻܻݍ
Meiltä saa mitä tahansa tuotteita omalOD ORJROOD 7¦OO¦ KHWNHOO¦ NDQJDVNDVVL RQ
todella poppis. Paperikasseja, huppareita ja
teepaitoja menee myös todella paljon, mutta tuote voi olla vaikka golfpallot tai polkupyörän istuimen suojus.
Panostamme erittäin paljon palveluun.
Asiakkaamme saavat keskittyä siihen, missä
ovat parhaita, eikä heidän tarvitse haaskata

Käymme lukiota Brändö Gymnasiumissa
ja koulu halusi oman kangaskassin. Hoidimme Sebastianin kanssa koulun laukut ja
mietimme, että muutkin koulut haluavat
varmasti omat kassinsa. Soitimme koulujen
rehtoreita läpi, ja osa heistä nappasi tarjoukseemme. Ajattelimme, että kyllähän muutkin tarvitsevat logollisia tuotteita ja sitten
vain aloitimme yhteyden ottamisen yrityksiin ja seuroihin.
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0݃"ݎ݆ܿ݃ܿݐܻܻ݂ݙݎݍ
7RLYRQ HWWHL WXOH YDVWRLQN¦\PLVL¦ WDpaturmia tai sairauksia, jotta pystyisin tekemään, vaikka mitä. Haaveilen siitä, että
pääsisin uralla ja ihmisenä pitkälle.

Kulosaarelainen

Wä inö Aa lt o ne n

Pontus Artin v. 1922 hankkima Wivi Lönnin piirtämä talo,

Armas Lindgrenin piirtämä vuonna 1929 valmistunut Wäinö

josta tuli myös Wäinön ja hänen perheensä koti.

Aaltosen ateljee. Purettu vuonna 1979.

TEKSTI

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

K

VA N H AT K U VAT

ulosaaren historiaan liittyy monen
monta huomattavaa henkilöä. Yksi
heistä on akateemikko Wäinö Aaltonen (1894–1966), joka on näinä
aikoina pinnalla, suorastaan ”julkkis”. Hänestä kirjoitettiin paljon Eduskuntatalon
remontin valmistuttua, sillä hänen tekePL¦¦QRYDWLVWXQWRVDOLQHWXRVDQ7\¸MDWXlevaisuus -sarjan veistokset.
Villa Gyllenbergissa Kuusisaaressa on
14.10.2018 asti näyttely Wäinö Aaltonen
ҧ 7XWWX MD WXQWHPDWRQ 1¦\WWHO\\Q YRL WXtustua itsekseen tai osallistua opastukseen
– ehkäpä se on paras tapa oppia tuntemaan
Wäinömme.
Ilman sponsoria Wäinön olisi ollut vaikeaa, ehkä mahdotontakin, toteuttaa taiteellista paloaan. Hänen mesenaattinaan
WRLPL MR YDUKDLVLVWD 7XUXQ DMRLVWD O¦KWLHQ
Pontus Artti, joka itse oli yksi kuuluisista
kulosaarelaisista. Artin säätiön toimesta on
Noora Eilola tekemässä nyt Arteista kirjan,
joka julkaistaneen syksyllä.
Wäinö Aaltosen pojantytär Marjatta ker-

ALLAN FRANCK

VÄ R I K U VAT

JONI RISSANEN

too Arttien ja Wäinö Aaltosen suhteesta:
Pontus Artti (1878–1936) oli alunperin
harjoittanut kirjailijanuraa ja toiminut pääWRLPLWWDMDQD 7XUXQ 6DQRPLVVD 6LWWHPPLQ
hänestä tuli suurlähettiläs Roomaan sekä
Moskovaan. Hän ei ollut saanut päätökseen
opintojaan, kuten ei Eeva-vaimokaan rahahuolien vuoksi, ja halusi sen vuoksi turvata
Helsinkiin tulleiden Pohjois-Pohjalaisten
ylioppilaiden opiskeluoloja, kun perillisiä
ei heille itselleen syntynyt. He tukivat myös
Eeva Artin sukulaisia koko elämänsä ajan.
:¦LQ¸OOH 3RQWXV M¦UMHVWL KHWL 7XUXQ SLLrustuskoulusta valmistumisen jälkeen työKXRQHHQ $OEDWURVVLNLLQWHLVW¸VW¦ 7XUXVta. Artit myös rahoittivat v. 1927 ateljeen
rakennuttamisen Kulosaareen Wäinön
muutettua Helsinkiin. Mahtavat kivimuurit rantamuureinensa Wäinö itse rahoitti
tietääkseni koko Arttien tontille, kuten
asumiskulut muutenkin ja varastojen ym.
hallussaan olevien rakennusten kunnosWXVWRLPHWb  :¦LQ¸ HOL 0DWWLSRLNDQVD MD
myöhemmin myös äitinsä, hirvensalolaisen

räätälimestarin lesken kanssa Kulosaaressa
ensin Arttien huvilassa, erossa vaimostaan ja
tyttäristään, jotka eivät halunneet muuttaa
Kulosaareen Museokadulta.
Myöhemmin Wäinö muutti useampaankin kertaan eri vuokraamiinsa asuinhuviloihin Kulosaaressa, mutta ateljee pysyi
Hopeasalmen rannalla vastapäätä Mustikkamaata, muistuttaen ehkä lapsuudenkotia
Hirvensalossa.
Pontus Artin yhtäkkinen kuolema auringonpistokseen ja olemassa oleva testamentti
HVWLY¦W LVRLV¦Q S\UNLP\NVHW OXQDVWDDb WRQWWL
YDXUDVWXWWXDDQNDDQ 7RQWWL UDNHQQXNVLneen oli ja pysyi testamentattuna Pohjois-Pohjalaiselle osakunnalle. Lähisuvun
ja Wäinön kuoltua Kulosaaren merenrantatontti myytiin kaikkine rakennuksinensa uusien ylioppilasasuntojen rakennuttamisen rahoittamiseksi. Mutta ostaja halusi
purkaa rakennukset, [Wivi Lönnin piirtämän huvilan ja] Armas Lindgrenin Wäinön
kanssa suunnitteleman 20-luvun pelkistettyä klassismia edustaneen ateljeen.”

Wäinö Aaltosen puretun ateljeerakennuksen
kivimuuriin kiinnitettiin

Wäinö asui Hopeasalmentiellä lähellä Casinoa 1940- ja
1950-luvuilla.

vuonna 1984 muistolaat-

Vuosina 1961–62 Irma ja Matti Aalto-

ta, jonka on suunnitellut

nen suunnittelivat Wäinölle Kulosaa-

arkkitehti Lars Hedman.

ren pohjoisrannalle punatiilestä oma-

Muistomerkin hankin-

kotitalon, jonne hän muutti asumaan

nasta vastasi kotiseu-

neljännen vaimonsa Elisabeth Aalto-

tuyhdistys Kulosaarelai-

sen os. Maasikin kanssa.

set-Brändöborna ry.
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