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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.

JOULUMYYJÄISET - JULBASAR
Kulosaaren seurakuntasalissa lauantaina 16.12.2017 klo 11–15
Julbasar i Brändö församlingshus lördagen den 16.12.2017 kl. 11–15

Lämpimiä juomia, lohikeittoa, makkaraa,
kahvio, karkkikioski, Grimin hilloja ym.
Varma drycker, laxsoppa, grillkorv, café,
karamellkiosk, Grimis sylt osv.
Tervetuloa!

Välkommen!

Tiedustelut / Förfrågning
kirsti.santaholma@gmail.com
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf

JOU LU VA L O F E ST I VA A L I

T U N N ETKO J O S A A R EM M E

M I S TÄ S U O M AL AI SE T

TU O VALOA JA I L OA

F EN N O B A LTTI S EN

O VAT N Y K Y TI ED ON

( K A R T TA TAK AK AN N ES S A)

M ETS Ä P U U TA R H AN ?

M U K A A N TU L L EET ?

KULOSAARELAISET RY HALLITUS
BRÄNDÖBORNA RF STYRELSEN
2017–2018
S AT U VÄ K I P A R TA , P U H E E N J O H TA J A

satu.vakiparta@kolumbus.fi
P E N T T I R A N TA L A , VA R A P J

pentti.rantala@pp3.inet.fi

K

R au h a i sa a J o u l ua !
F r i df u l l j u l !

ulosaaren joulutunnelman pääsee
aloittamaan seuraamalla Kulosaaren Jouluvalofestivaalin jouluvaloja,
jotka syttyvät lehdestä löytyvän kartan mukaan. Kannattaa lähteä iltakävelylle
ihailemaan valoja ja osallistumaan tapahtumiin.

JENNI KALLIO, SIHTEERI

jenni.h.kallio@evl.fi
MUUT JÄSENET:
INGE ENGSTRÖM
GÖRAN ESTLANDER

goran.estlander@gmail.com
LIISA HORELLI

liisa.horelli@aalto.fi

Kulosaarelaiset ry järjesti 26.10. infotilaisuuden seurakuntatalon tulevaisuudesta.
Paikalle saatiin laaja joukko mukaan pohtimaan, miten seurakuntatalo säilyisi saarelaisten käytössä. Illan aikana perustettiin
työryhmä, joka neuvottelee ja informoi rakennuksen kohtalosta.

JAAKKO IHAMUOTILA

jaakko.ihamuotila@kolumbus.fi
KARI LAMPÉN

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
L E E N A S I I K A N E N -T O I V I O

leena.siikanen@gmail.com
SENNI TIMONEN

senni.timonen@kolumbus.fi

Nykyinen ostoskeskus purettaneen vuonna 2020 eli kun kaava on valtuuston hyväksymä ja valitusaika on päättynyt. Uudessa
ostarin kaavassa on noin puolet vähemmän
liiketiloja kuin nykyisessä. Palvelujen toivelistalla ovat ainakin: kauppa, kahvila, ravintola, leipomo, ottoautomaatti, parturi,
apteekki, Alkon ja postin noutopisteet jne.
ja toivotaan myös yhteisöllistä tilaa, jota
voisivat hyödyntää pienyrittäjät ja kokoustarvitsijat.

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
K I R S T I S A N TA H O L M A
P Ä ÄT O I M I T TA J A
LIISA HORELLI
L E E N A S I I K A N E N -T O I V I O
SENNI TIMONEN

Muistetaan tukea saaremme olemassa
olevia palveluja, jotta palvelut säilyisivät Kulosaaressa. Kotisaareltamme löytyy paljon
vaikkapa pukinkonttiin ostettavaa: maukkaita ravintolaelämyksiä, kauneuden- ja
terveydenhoitotuotteita, liikuntapalveluja
sekä tietysti joulukukkia. Joulun herkkuja
ja lahjaideoita löytyy myös lauantain 16.12.
Joulumarkkinoilta, jotka pidetään tänä
vuonna seurakuntatalolla.

HENRY URBANOWICZ
ILMOITUKSET

Joulurauhaa ja menestystä vuodelle 2018!

HENNILEENA CALONIUS

S AT U VÄ K I PA R TA

U L K O A S U & TA I T T O

J

ulstämningen på Brändö börjar
med att följa ljusen i Brändös Juleljusfestival som tänds enligt kartan
som finns i tidningen. Ta en mysig
kvällspromenad, titta på fine juleljus och
delta i de olika evenemangen.
Brändöborna rf anordnade ett informationsmöte angående församlingshusets
framtid. Det var många som var där och
funderade hur vi kan ha kvar församlingshuset i brändöbornas bruk. Under kvällen
skapades ett team som kommer att informera oss om byggnadens öde.
Det nuvarande köpcentret kommer förmodligen att rivas ner 2020, alltså när planen har blivit godkänt av stadsfullmäktige
och överklagandetiden har gått ut. Nya
planen har ungefär hälften av affärslokaler
som finns nu. På önskelistan över tjänster
finns åtminstone: mataffär, café-restaurang, bageri, bankomat, frisör, apotek,
Alko och postombud, mm. samt en gemensam yta som kan användas av småföretagare
och andra som behöver en mötesplats.
Låt oss komma ihåg att stödja de befintliga tjänster som finns på vår ö för att säkerställa att de blir kvar i Brändö. Det finns
bland annat många bra julklappar att köpa
på ön: utsökta restaurangupplevelser, skönhets- och hälsoprodukter, idrottjänster och
såklart juliga blommor. Julens delikatesser
och julklappstips finns även att köpa på Julmarkanden som anordnas i år på församlingshuset på lördag den 16.12.
God jul och gott nytt år 2018!

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

hennileena.calonius@gmail.com
PA I N O : K I R I P R I N T T I O Y
J A E TA A N K A I K K I I N 0 0 5 7 0
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k a i t a . 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 .

DELAS UT TILL ALLA 00570
POSTNUMMER.

JÄSENYYDEN MAKSUOHJEET:
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HENKILÖJÄSEN/PERSON 15 €

K U L O S A A R E L A I S E T R Y. /
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B R Ä N D Ö B O R N A R F.

KULOSAARELAISET VERKOSSA
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NORDEA FI11 2183 1800 0135 11

www.kulosaarelaiset.fi
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www.facebook.com/Kulosaarelaiset
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Kulosaaren fennobalttinen
metsäpuutarha
TEKSTI

SENNI TIMONEN

K

MASA CALONIUS

K U VAT

un perhekuntamme lapset olivat
70- ja 80-luvulla pieniä, minulla oli
tapana viedä heidät retkelle Eugen
Schaumanin puiston laidalla sijaitsevaan villiin, salaperäiseen metsikköön.
Tuo Granfeltintien ja Armas Lindgrenin
tien kulmaus oli heille lumottu paikka. Sen
läpäisi taikapolku, ihmeiden ympäröimä.
Lapset istuivat kivien päällä silmät suurina.
Pian tuo kaupungin omistama metsikkö
rähjääntyi ja sinne kasattiin jätteitä. Ohitin
sen haikein mielin.
Puiston nurkka on siitämisin taas kokenut muodonmuutoksen. Vuosituhannen
vaihteessa metsiköstä alettiin kehittää
Fennobalttista metsäpuutarhaa. Idean isä ja
organisaattori on Masa Calonius, puutarhaa
hallinnoivan Botanica Calonica Säätiön puheenjohtaja. Masa, miten tämä mainio projekti sai alkunsa?
”Noin kaksikymmentä vuotta sitten
alettiin miettiä, voisiko tehdä jotakin, kun
keskelle kulttuurimaisemaa oli kasautunut
kaatopaikka. Asiasta oltiin yhteydessä kaupungin viherosastoon. Osastolta ehdotettiin, että alue kunnostettaisiin yksityisin
varoin. Kulosaarelaiset asiantuntijat - arkkitehti Kenneth Danielsen ja puutarhurit
Marja Calonius ja Lisen Granberg - laativat
sitten suunnitelman, jonka kaupunki hyväksyi yksimielisesti ja kiitoksin.

Puutarha syntyi talkoohengessä
Aluetta alettiin raivata talkoovoimin. Mukana olivat paikalliset ihmiset ja yhteiskoulukin. Viisi vuotta meni, ennen kuin jätteet
saatiin pois.”
Sitten päästiin itse asiaan, perustamaan
puutarhaa. Mikä on Fennobalttisen metsäpuutarhan perusajatus?
”Metsäpuutarha-käsite
on
peräisin
1800-1900-luvun vaihteesta, jolloin luonnonmukaisuus tuli muotiin puutarhoissa.
Metsäpuutarhaan istutetaan luonnonvaraisia ja muita metsässä hoitamatta menestyviä
kasveja. Fennobalttinen taas viittaa siihen,
että puutarhan kasvit ovat saapuneet maahamme Suomenlahden ympäriltä Kannaksen kautta tai muuten viihtyvät Suomenlahden piirissä. On luotu yhteyksiä Tarttoon ja
Tallinnaan ja saatu lahjaksi hienoja taimia
sikäläisistä kasvitieteellisistä puutarhoista.”
Metsäpuutarha on lahjoitusten (yli 110 000
euroa, lahjoituksia on tullut aina Keski-Eu-

Marja istutustöissä.

roopasta asti) ja talkootyön tulos. Puutarhan yläkulmassa sijaitsevassa esittelytaulussa
luetellaan ihmiset, jotka ovat lahjoittaneet
puutarhaan penkkejä, linnunpönttöjä ynnä
muuta. Siinä myös esitellään metsän kaksitoista kasvialuetta, kulosaarelaisin otsikoin,
muun muassa: K. J. Ståhlbergin keto, Alftanin kirsikkapuu, Lisens och Lares sorglösa
brunn. Esittelytaulun takana on kunkin
alueen kasvien nimet ilmoitettu suomeksi,
ruotsiksi ja latinaksi. Kerro Masa, minkälaista on puutarhan fennobalttinen kasvillisuus?
”Ensinnäkin tavallisia siellä ennestään
kasvaneita luonnonpuita. Sitten sinne on
istutettu esimerkiksi kirsikkapuita, pähkinäpuita, kynäjalavia ja tammia, Itämeren
piirin vanhoja pyhiä puita. Kesällä siellä
loistavat monenkirjavat kukkaset: atsaleat,
alppiruusut, kielot, erilaiset kurjenmiekat,
idänsinililjat, vuohenputket, kullerot, ahdekaunokit, kevätesikot, rentukat, sinivuokot.”
Niinpä, näitä olen ihaillut siellä jo vuosia.
Kuuluuko puutarhaan jotakin uutta ja ajankohtaista?
”Iloinen asia on se, että Helsingin kaupunki on ottanut metsäpuutarhamme
kokeilukohteekseen. Niinpä kaupungin
puolesta sinne istutetaan tunnettujen tai-
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mitarhojen kehittämiä kasveja ja puita ja
tarkkaillaan niiden viihtyvyyttä Helsingin
ilmastossa. Näitä istutuksia näkyy nyt puutarhassa siellä täällä hyvin suojattuina ja lajikyltein varustettuina. Ja lisää on tulossa.”

Lopuksi: kuka tietää?
Masa lisää surullisena: ”Jotakin mätääkin
metsäpuutarhassa nyt on. Jotkut tuntemattomat tahot hiipivät puutarhaan pimeässä,
rikkovat linnunpönttöjä, ruuvaavat irti
lahjoittajien nimikilpiä, hajottavat penkkejä, repivät maasta arvokkaita kasveja ja
vievät niitä mukanaan. Muistoksi jää vain
kuoppia.
Jos satut näkemään tekijöitä, aja ne pois!
Ja kerro meille, minkä näköisiä nämä henkilöt ovat.”
Hyvät ihmiset! Tuo kaatopaikan päälle
raivattu metsäpuutarha lumoaa kulkijansa
omalla tavallaan yhtä vahvasti kuin villimetsä muinoin. Vierailkaa siellä, osallistukaa talkoisiin, suojelkaa puutarhan luonnonloistetta tulevilta tihutöiltä.
Lisätietoa mm. esitys alueen kehityskaaresta metsäpuutarhaksi: www.botanica.fi

L eposaaren
T E K S T I J A K U VAT

kappeli

ULLA-MAIJA SORNIKIVI

90

Jousikvartetti Seele esiintymässä.
Kappelin sisäpuolen upean kattomaalauksen samoin kuin hienot kynttilänjalat on tehnyt sisustusarkkitehti
Antti Salmenlinna (Armas Lindgrenin
tyttären mies). Alttarin krusifiksi on
kuvanveistäjä Essi Renvallin käsialaa.

L

eposaaren hautausmaan kappelissa
vietettiin pyhäinpäivänä kappelin
90-vuotisjuhlaa. Juhlinta alkoi klo
15 hartaushetkellä. Sen jälkeen kappelin ovet olivat auki kello 20 asti. Puoli tuntia ennen ovien sulkemista juhlinta
huipentui jousikvartetti Seelen konserttiin,
jossa se soitti Sibeliuksen jousikvarteton
Voces Intimae. Konsertilla juhlittiin paitsi
kappelin valmistumista myös koko Suomen
100-vuotista historiaa.

Kappelissa oli nyt toista kertaa avoimet
ovet pyhäinpäivän hartaushetken jälkeen.
Viime vuoteen verrattuna yhä useampi saarelainen ja myös oman saaremme ulkopuolella asuva tuli katsomaan myös kaunista,
arkkitehti Armas Lindgrenin suunnittelemaan kappelia ja viettämään siellä oman
hiljaisen hetkensä glögin ja piparien äärellä.
Kaikkiaan kävijöitä oli pitkälti yli kahdensadan ja konserttia kuuntelemassa oli niin
paljon, että istumapaikat eivät ihan kaikille
riittäneet.
Seuraavan kerran kappelin ovet ovat auki
jouluaaton iltapäivän hartaushetkissä.

vuotta

Suomi-Finland 100
Leposaaressa
T E K S T I J A K U VA

KIMMEN BERNER

Jouluaattona on Leposaaren sankarihaudoilla jo vuosikymmeniä seissyt kunniavartiossa talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden kulosaarelaisten muistoksi heidän ystäviään ja
sotaveteraaneja. Veteraaneja täydentämään
on vuosien varrella liittynyt nuorempia saarelaisia.
Näin Suomi 100 -juhlavuonna kutsumme
mukaan uusia yli 16-vuotiaita vapaaehtoisia
tähän koskettavaan tapaan muistaa erityisesti heitä, jotka ovat turvanneet maamme
itsenäisyyden. Vartioon asetutaan pareittain
puoleksi tunniksi.
L I S ÄT I E T O J A A N TA A
ARI ISKANIUS 040 732 2343.
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Lukutuvassa keväällä 2018
Vapaaehtoiset valvojat paikalla tiistaisin ja
torstaisin klo 16–19. Tervetuloa lukemaan ja
lainaamaan!
Tervetuloa teemailtoihin!
Tiistaina 16.1. klo 18–19
kirjallisuuden tuntija Iris Schwanck:
Ajankohtaista Suomen kirjallisuudesta
Torstaina 25.1. klo 18–19
merenkulkuneuvos Juha Nurminen:

Yllä:

Itämeren suojelusta

Syksyn 2017 Finlandia-palkintoehdokkaat Lukutuvas-

Torstaina 1.3. klo 18–19

sa.

kirjailija Venla Hiidensalo:
kirjoittamansa kirjat ja Kulosaari
Torstaina 22.3. klo 18–19
kirja-alan

asiantuntija

Leena

Vasemmalla:

Majander-

Kirjaostoksilla Otavassa

Reenpää:

tavattiin myös Katja Kallio

aiheena Minna Canth (Minna Canthin syn-

ja Venla Hiidensalo, heidän
keskellään Iris Schwanck.

tymästä 175 vuotta v. 2019)
Torstaina 19.4. klo 18–19
toimittaja, kirjailija Martti Backman:
Vakoojat-kirjan tarina

HYVÄÄ JA
JA MAITTAVAA
MAITTAVAA JOULUA!
JOULUA!
HYVÄÄ

Alepa Kulosaari
Alepa
Kulosaari
Kyösti Kallion
tie 2
Kyösti Kallion tie 2

Ma-la 6:30-23
Ma-la 6:30-23
Su 9-23
Su 9-23
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Montenegron valloitus
T E K S T I J A K U VAT

V

HEIKKI KUKKONEN

iime lokakuun toisen viikon lopulla kerääntyi Seutulan lähtevien
lentojen aulaan iloisesti hälisevä
seurue, kärjessään retken johtajana Stefan, pääjoukkona parisenkymmentä
GVLK:n junnua, kaksi seuran valmentajaa,
Ismo ja Toomas sekä hyvä joukko junnujen
vanhempia. Kaikilla oli päämääränä sama
Norwegianin lento etelään, Dubrovnikiin.
Kolmituntinen menolento sujui rutiinilla ja koko joukko purkaantui tennisintoa
täynnä Dubrovnikin terminaaliin, lämpimään, lähes helteiseen kesäsäähän. Se oli
kuitenkin vasta välietappi.
Ulkona odotti hyvin varustettu bussi. Sillä
matkattaisiin etelään, pitkin Adrianmeren
rannikkoa noin kolmen sadan kilometrin
verran, arviolta neljä ja puoli tuntia ajoaikaa. Taukoja ei ollut montaa. Yksi niistä
oli lyhyt lauttamatka, jolla vältettiin lähes
sadan kilometrin verran Adrianmerestä syvälle sisämaahan ulottuvan Kotorinlahden
koukeroisen rannikon kiertelyä. Meren
puolella istuneet näkivät koko bussimatkan
ajan kaunista rannikkoa ja aavan meren.
Mantereen puolella taas alkoivat kohota
yhä korkeammat vuoret, kaiketi todellista
Monte Negroa, Mustaa Vuoristoa, vaikka
näyttivätkin aika vaalealta kalkkikiveltä.
Pikku tauoilla kävi ilmi, että täällä olivat
käytössä tutut eurot, vaikkei Montenegro
(660.000 tuhatta asukasta) olekaan EU:n
jäsenmaa. Illansuussa oltiin vihdoin perillä määränpäässämme, kauniissa Ulcinjen
pikkukaupungissa (20.000 asukasta), aivan
Montenegron rannikon etelänurkassa. Majoituimme pieneen, melko uuteen perhehotelliin, joka oli kokonaan varattu vain
meidän retkikunnallemme. Hetikohta kävi
ilmi muutamia meistä hieman kummastuttanut seikka. Hotellissa oli näet töissä todella koko omistajaperhe, aina vähän toiselle
kymmenelle ehtineisiin perheen nuorimpiin saakka. Kaikki olivat hyvin ystävällistä
ja palvelualtista joukkoa, turisteihin tottunutta ja englantiakin auttavasti taitavia
kaikki. Huoneet olivat kelvollisia kahden
tai kolmen hengen pikkuhuoneita. Polkupyöriäkin saisi vuokrattua.
Vasta seuraavana aamuna ehdimme todenteolla tenniskentille. Ne olivat pienen
bussimatkan päässä, paikallisen tennisklubin hyvin hoidetut massakentät, viisi kappaletta ulkona ja kaksi kuplahallin suojissa.
Yhteensä kaikki seitsemän kenttää olivat
koko viikon lähes pelkästään meidän käytössämme. Jonottaa ei tarvinnut, vaan jokainen sai pelata aamu- ja iltapäivän treeni-

tuntien lisäksi niin paljon kuin itse kunkin
kunto ja into antoivat myöten.
Sää oli täysin tilauksemme mukainen,
pilvetön taivas koko ajan, keskipäivällä
lämpöä 25 astetta eikä mainittavaa tuulta.
Kentät olivat metsävyöhykkeen sisällä, ja
siksi suojassa keskipäivällä virinneeltä merituulelta. Kenttien seutuvilla aukeni jättiläiskokoinen, yli kymmenen kilometriä
pitkä ja satojen metrien levyinen, sangen
upea hiekkaranta. Tähän vuodenaikaan turistiranta oli aivan autio, mutta merivesi oli
vielä yli kaksikymmenasteista. Pari avoinna
olevaa rantaravintolaa kuitenkin löydettiin, vaikka keskikesän turistisesonki oli
täällä, lokakuussa, jo niidenkin osalta täysin ohitettu.
Rannikon metsävyöhykkeen reunassa sijaitsi kymmeniä täysimittaisia ja vähän pienempiäkin nurmipintaisia jalkapallokenttiä. Niillä nähtiin joka päivä valmentajien
johtamaa futista monenikäisten pelaajien
kokoonpanoina. Ilmeisesti useimmat heistä olivat koululaisia. Vähitellen meillekin
alkoi selvitä mikä palloilulaji täällä oli tennistäkin monin verroin suositumpi, todellinen kansallisurheilu.
Tennisviikon ohjelmaan kuului myös
päiväretki Montenegron eteläiseen naapurimaahan, kolmen miljoonan asukkaan Albaniaan. Sen lähimpään isoon kaupunkiin
Shkodraan (140.000 asukasta) näytti kartan
mukaan olevan melko lyhyt matka, alle sata
kilometriä, mutta tällä monimuotoisella ja
vuoristoisella rannikolla bussimatkustus oli
aina aikaa vievää.
Koko kaupunki olikin sitten eräänlainen
reaalisosialismin ulkoilmamuseo, sillä sen
kerrostalojen enemmistö oli peräisin jo historiaan jääneen Jugoslavian ajoilta, jolloin
piirustukset lienee saatu, ainakin ulkonäöstä päätellen, suoraan Moskovasta. Mutta
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paikallinen markkinatalous ja sen mukainen liike-elämä näytti olevan jo voimissaan
ja kauppa kävi ainakin hienon kävelykeskustan liikkeissä vilkkaana. Myös talojen
korjausrakentaminen vaikutti etenevän
hyvää vauhtia eikä kaduilla nähty enää ainoatakaan ns. itäautoa.
Retkikuntamme varttunut väki tuli viimeistään Albaniassa kokolailla vakuuttuneiksi siitä, etteivät oman maamme uhraukset toisen maailmansodan ankarina
vuosina ja pysyttely niiden ansiosta sodanjälkeisen sosialistileirin ulkopuolella, valunut todellakaan hukkaan.
Tennisretkemme viimeisen päivän ohjelman päätti ystävyysotteluna pelattu turnaus
paikallista Ulcinjen tennisseuraa vastaan,
mies- ja naisjoukkuein, joissa molemmissa
meillä oli enemmistö junioreita. Isäntäväen
joukossa asianlaita oli päinvastainen, ilmeisesti koulupäivän aiheuttamien esteiden
vuoksi. Niinpä tiukka ja tasainen turnaus
päättyikin lopulta niukasti isäntien eduksi.
Retken saldo oli varmaankin kaikkien
osallistujien mielestä tukevasti plussalla,
bussimatkailun vaivoista huolimatta. Hotellin taso oli useimmille meistä riittävä.
Sen ruokalistalta löytyi sekä tavanomaisia
Välimeren kaloja ja äyriäisiä hyvin valmistettuina että varsin kohtuullisia liha- ja kasvisruokiakin. Myös hotellin pikkubaari oli
iltaisin auki, seurueemme varttuneemman
osan iloksi.
Paikallinen viinin ja oliivin korjuuaika
oli jo ohi, mutta sitrushedelmiä vielä kerättiin. Varsinkin mandariinit olivat juuri
silloin parhaimmillaan ja ne maistuivatkin
todella edukseen erilaisilta kuin puoliraakoina Suomeen rahdatut ja perillä kypsytetyt saman lajin edustajat.
Gevarin Balkanin leirejä kannattaa siis
jatkaa tulevinakin vuosina.

H auska tutu s t ua , F i l i p M a r k e l i n ,
H elsingi n p e r h ej ur i d i i kk a
T E K S T I J A K U VA

NINA NYGÅRD

Mitä palveluita yritykseltäsi saa?
Lainopillista apua perheoikeudellisissa toimeksiannoissa: perunkirjat, huoltajuusriidat, avioerot, testamentit, lahjakirjat ja perintösuunnittelut. Potilasvahinkoasiat ovat myös erikoisalaani.

Kuinka kauan olet toiminut alalla ja kuinka vanha yritys on?
Olen ollut alalla 17 vuotta ja nyt viisi vuotta yrittäjänä Kulosaaressa
Toimin tätä ennen Potilasvahinkolautakunnassa viisi vuotta ja sitä
ennen asianajajana kymmenen vuotta.

Miten valitsit alasi/miten ajauduit alalle?
Opiskelin ensin sosiaalityöntekijäksi, siellä meillä oli sivuaineena
sosiaalijuridiikkaa. Olin ilmeisesti lahjakas, kun opettajani kehotti minua hakemaan oikeustieteelliseen, joten hain ja pääsin opiskelemaan lakia. Suoritin kummatkin tutkinnot ja työskentelin
ensin sosiaalityöntekijänä. Sittemmin vaihdoin tälle alalle. Tunnen siis sosiaalialan ja ymmärrän miten se toimii myös toiselta
puolelta, se on suuri etu ammatissani.

Parasta työssäsi?
Kun päämies on tyytyväinen ja saavutetaan hyvä lopputulos. Huoltajuusriidoissa paras ratkaisu on silloin, kun molemmat vanhemmat voivat elää loppuratkaisun kanssa. Huoltajuusriidoissa psykologialla on enemmän käyttöä kuin juridiikalla, lasten takia
vanhempien tulisi päästä yhteisymmärrykseen asioista.

Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Asumme perheen kanssa Kulosaaressa ja perustin yrityksen kotitaloomme Domukseen. Toimin ensin katutasolla, nyt toimisto on
huoneistomme yhteydessä.

Mikäli et toimisi nykyisessä ammatissasi niin mitä
tekisit?
Jos en tekisi nyt tätä, niin työskentelisin sosiaalityöntekijänä.

Mitä harrastat?
Ennen juoksin, nykyään kävelen koiran kanssa. Lasten kanssa
puuhastellaan tietenkin. Laitan ruokaa ja juon hyviä viinejä.

Mistä haaveilet?
Haaveilen vapaa-ajasta, jotta voisin viettää enemmän aikaa perheen kanssa. Haaveilen myös lisähenkilökunnasta, se voisi kyllä
olla haastavaa, koska tykkään hoitaa itse omat päämieheni. Hyvä
assistentti voisi olla tervetullut lisä!

Mainosta yhdellä lauseella yritystäsi/palveluitasi!
Monet arastelevat asiointia lakimiehen kanssa, pyrin siihen, että
ensikohtaaminen ei ole jäykkä, siksi kotitoimisto ja vilkas koira
lisäävät rentoutta ja kaiken lisäksi olen tosi tehokas, saan asiat
vauhdilla eteenpäin!

Cockerspanieli Blanca pitää huolen, että Filip saa liikuntaa
sekä raitista ilmaa.

Kulosaaressa ja lähiympäristössä
tapahtuu
Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Liikuntaharrastuksia tarjoavat

Talossa on melko suuri monenlaiseen

Kulosaaren kirkossa ke 6.12. klo

Kulosaaren liikuntaseura, Vesta,

toimintaan sopiva sali, hyväkuntoinen

10. Mukana pastori Jyrki Keinänen,

GVLK, KULPS, IDEALfit, Puhos

laitoskeittiö ja myös hyväkuntoinen

kanttori Marika Leino, Viipurin

Center kuten ennenkin. Nuorisolle on

pienehkö liikuntasali. Keittiössä

lauluveikot ja Kulosaaren meripartio.

tarjolla partiotoimintaa Kulosaaren

nuoret ovat innostuneet

Jumalanpalveluksen jälkeen

Meripartiossa ja ruotsinkielisessä

valmistamaan aterioita hävikkiruoasta,

kirkkokahvit. Klo 12 kunniakäynti

Sailors-lippukunnassa. Marttatoiminta

Herttoniemenrannan nuorisotalon

Leposaaren sankarihaudoille, mukana

sopii paremmin entisille nuorille.

nuoret olivat myös kesällä 2017

kirkkoherra Markku Rautiainen.

Mustikkamaan syötävässä puistossa
Herttoniemenrannassa, 1,7 kilometrin

kesätyöntekijöinä.

Kulosaaren taidekoulun kevätlukukausi

päässä Korttelitalosta, melkein

alkaa heti 8.1. ja osaan 4-14-vuotiaiden

bussin 81 reitin varrella, osoitteessa

Aamupäivisin Paasivaarankatu 6 on

taide- ja arkkitehtuuriryhmiin

Paasivaarankatu 6, puh. 040 480 5727

Herttoniemenrannan asukasyhdistys

mahtuu vielä uusiakin oppilaita!

on tarjolla toimintaa kaikenikäisille:

Ankkurin käytössä. Yhdistys järjestää

Ilmoittautumisohjeet ja lukujärjestys

herttoniemenrannan.nuorisotalo@hel.

itse tai Herttoniemen MLL:n kanssa

löytyy kotisivuilta www.

fi järjestää kaupungin puolesta lapsille

toimintaa aamupäivisin klo 10–13.

kulosaarentaidekoulu.fi tai soittamalla

ja nuorille toimintaa, joka on tarkoitettu

Talossa on käynnissä kokeilu, jossa

kuvataideopettaja Kata Ruohtulalle 040

myös kulosaarelaisille.

syömättä jäänyt kouluruoka haetaan

540 0735. Tammikuussa jatkuvat myös
aikuisten taideillat, joista ilmoitetaan

joka arkipäivä Herttoniemenrannan
Talo on auki lapsille, 2.--6.-luokkalaisille

ala-asteelta ja jaetaan ilmaiseksi

Kulosaaren taidekoulun Facebook-

Ma, palloilua klo 15–16

Asukastalo Ankkurissa n. klo 12.10–

sivuilla. Tervetuloa!

Ke, vaihtelevaa ohjelmaa

12.30. Tervetuloa syömään!

To, taidepaja klo 14--15.30
Kulosaarelaisten Lukutupa kutsuu
lukemaan ja lainaamaan tiistaisin

Pe, kokkausta 14–15.30
Nuorille 7.-luokkalaisista 17-vuotiaisiin

ja torstaisin klo 16-19 ja lisäksi

Ti, taidepaja klo 17.30–19.00

tämän lehden sivulla 10 mainittuihin

Ke, vaihtelevaa ohjelmaa

teemailtoihin.

To, peli-ilta klo 18—20

Asukastalo Ankkurilla on selkeät
kotisivut ja myös facebook-sivut.
Googlaamalla löytyy kaikki.

Pe, kokkausta klo 18--20

Lihatukku Veijo Votkin Oy

tehtaanmyymäLä

Lohjanharjun
lähdevedellä
tuoresuolatut kinkut,
pateet, makkarat,
gluteenittomat
joululaatikot...

Tukkutori, Sörnäinen
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
☎ 09-774 33 477

chef wOtkin’s paLVeLutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

www.wotkins.fi

Kulosaaren historiaa
TEKSTI
K U VA

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

ulosaaren historian osa 5 on moderni interaktiivinen tuotos. Varsinainen artikkeli julkaistaan vasta, kun lukijat
ovat kertoneet omia näkemyksiään tai kokemuksiaan
annetuista vuosista tai aiheista ja toimittaneet ne lehden
toimitukseen, mahdollisten valokuvien kera. Tärkeitä vuosilukuja ja tapahtumia voi luettelosta puuttua, mutta se ei ole ongelma,
sillä lukijoilla on mahdollisuus tehdä lisäyksiä. Kaikkiin kohtiin
ei toisaalta tarvitse reagoida.

Muistoja Kulosaaresta
pyydetään lähettämään
sähköpostilla
osoitteeseen
kirsti.santaholma@
gmail.com,
Facebook-sivustoon
Kulosaaren perheet
tai Kulosaarelaiset ry –
Brändöborna rf.

Kulosaaren historian merkkipaaluja 1959-2017
1959
1960
1961
1964
1966

Asemakaava, arkkitehtiprofessori Olli Kivinen
Ostoskeskus
Kulosaaren seurakunta, Matteus församlingen
Mustikkamaan silta
Kansakoulu, kirjasto, nuorisotalo, päiväkoti, arkkitehti
Osmo Lappo
1977 Peruskoulu Helsinkiin
1977 Seurakuntatalo
1982 Metro
1998 Puhos Center
2007 100 vuotta
2009 Ala-aste ja päiväkoti, kirjasto ym.
2010 Herttoniemen seurakunta
2014 Korttelitalo, arkkitehti Pasi Siistonen
2015 Isoisän silta
2017 Ostoskeskus

Kain Tapperin Kasvu-teos löytyi Kyösti
Kallion tieltä nykyisen
ala-asteen kohdalta,
mutta se poistettiin
paikaltaan vuonna
2013.

Rauhallista
Joulua
Kulosaarelaiset!

Tilastotietoa
Vuonna 1959 Kulosaaressa oli 1486 asukasta, vuonna 1960 ja vuonna 2000 3760 asukasta, suurin asukasmäärä 5669 oli vuonna 1965.
Väkiluku vuosina 2005-2016:
2005-2006: 3 755
2011-2012: 3 732
2006-2007: 3 753
2012-2013: 3 809
2007-2008: 3 748
2013-2014: 3 807
2008-2009: 3 716
2014-2015: 3 833
2009-2010: 3 751
2015-2016: 3 806
2010-2011: 3 752

Toivoo:
Mommy & Me:n väki

Ruotsinkielisten määrä on vähentynyt hieman vuosien ja vuosikymmenten varrella noustuaan ensin lähes tuhanteen 1960-luvun puolessa välissä. Nykyään Kulosaaressa on n. 850 ruotsinkielistä asukasta.
Vanhasta Kulosaaren huvilakaupungin maalaiskunnasta on jäljellä kaksikielinen, kulosaarelaisten oma Leposaari.
Lähteitä:
Seppälä, Mikko-Olavi: Kulosaaren seurakunnan historia.
Räsänen Matti: Kulosaari – Brändö. Huvilakiinteistöt ja
niiden omistajat.
Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kulosaari – Brändö. Koti ja
kaupunginosa.
Seppälä, Mikko-Olavi: Juureva kosmopoliitti. Kulosaaren
yhteiskoulun historia 1940-2015.
Kolbe, Laura: Kulosaari – unelma paremmasta tulevaisuu-

www.mommyandme.fi

desta.
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M istä

s u o ma l a i s e t o vat

nykytiedo n va l o s sa t u ll e e t ?
TEKSTI
K U VA

S AT U G R Ü N T H A L

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

alun jälkeisinä vuosisatoina on koettu
toinen väestöllinen pullonkaula, ja viimeistään sen jälkeen maahan
on tullut etelästä itämerensuomalaista väestöä, joka on puhunut ns.
kantasuomea. Samaa kielimuotoa puhuttiin myös Suomenlahden
eteläpuolella. Nykysuomalainen ymmärtäisi kantasuomesta yhtä ja
toista: ”Antak lapsellen kalata!” (Anna lapselle kalaa.) – Uralilaiseen
kielikuntaan kuuluvaa väestöä on kuitenkin asunut Suomen alueella jo aikaisemmin, ennen itämerensuomalaisia. Mm. paikannimistömme perusteella tiedetään, että saamelaiset ovat alkujaan asuneet
huomattavasti laajemmilla ja eteläisemmillä alueilla kuin nykyään;
esimerkiksi Järvi-Suomessa on paljon saamelaisperäisiä paikannimiä.
Suomen alueella on puhuttu myös tuntemattomiksi jääneitä kieliä.
Monikielisiä ja -kulttuurisia ihmisiä on siis asunut Suomen alueella
jo tuhansia vuosia!
NOIN AJANLASKUMME

Mika Lavento ja Riho Grünthal vierailivat Lukutuvalla kertomassa suomalaisten sekä suomen kielen alkuperästä.

L

okakuun viimeisen päivän iltana Lukutupa täyttyi kuulijoista, joita kiinnosti suomalaisten ja suomen kielen alkuperä. Alustajina olivat arkeologian professori Mika Lavento
ja itämerensuomalaisten kielten professori Riho Grünthal
Helsingin yliopistosta. Alkuperän kysymykset yhdistävät arkeologiaa ja kielitiedettä. Arkeologian tutkimuskohteena on konkreettista esineistöä ja elämisen merkkejä jopa tuhansien vuosien takaa,
kun taas uralilaisten kielten vanhimmat kirjalliset dokumentit
ovat noin 500 vuoden ikäisiä. Kielten varhaisimpien vaiheitten
tutkimus perustuu kielten ja niiden muutosprosessien vertailuun
sekä saman kielikunnan sisällä että kielikuntien välillä.
ja Riho Grünthal pohtivat kysymystä, mistä
lähtien voidaan puhua suomalaisista Suomen alueella. Nykytutkimuksen mukaan ensimmäiset maahanmuuttajat saapuivat tänne idästä noin 8600 eaa. varhaismesoliittisella kaudella joitakin
satoja vuosia jäätiköiden sulamisen jälkeen. Vaikka seuraavina
vuosituhansina maahan saapui uutta väestöä ja koettiin kaksi pullonkaulaa, jolloin väestömäärä väheni voimakkaasti, kantaväestö
ei missään vaiheessa tuhoutunut kokonaan. Varhaista väestöä asui
Suomen alueella nykytiedon mukaan ennen ajanlaskun alkua joitakin kymmeniä tuhansia.
MIKA LAVENTO

KIVIKAUDEN LOPULLA, noin vuoden 1500 eaa. tienoilla, ilmasto

kylmeni ja koettiin ensimmäinen pullonkaula. Sen aikana koko
Sisä-Suomen väestö katosi tai tuhoutui, mutta Varsinais-Suomessa
asutus säilyi. Alkoi pronssikausi, jonka kuluessa maanviljelyskulttuuri syntyi. Todennäköisesti jo ennen ajanlaskumme alkua ovat
suomen kieleen vakiintuneet monet maanviljelyyn liittyvät sanat,
esimerkiksi balttilaisista kielistä lainattu lammas ja germaanilaina kana. Lainasanat ovat aina myös todiste kulttuurikontakteista:
morsian ja tytär ovat balttilaisia lainoja, äiti-sana on peräisin germaanisista kielistä.
Suomen alueella noin 500 eaa., viimeistään
ajanlaskumme alussa, ja jatkui 1300-luvulle. Tuhansien vuosien takaisia esinelöytöjä pystytään nykyisin ajoittamaan luotettavasti, ja
ne kertovat suhteista erityisesti idän suuntaan.
RAUTAKAUSI ALKOI

800–1050) väestö Suomen alueella kasvoi, ja
hauta- ja esinelöydöt kertovat skandinaavisista kontakteista. Hieman myöhemmältä ajalta, noin vuodelta 1200, on olemassa Henrik
Lättiläisen ”Liivinmaan kronikka”, joka antaa tietoa Baltiassa asuneista heimoista. 1200-luvun alussa Novgorodissa kirjoitettu tuohikirje on vanhin itämerensuomalainen kielidokumentti. Suurin osa
itämerensuomalaisista kansoista asettui Suomenlahden pohjois- eikä
eteläpuolelle ilmeisesti siksi, että täällä oli enemmän tilaa levittäytyä: etelässä valtasivat alaa baltit, germaanit ja slaavit, joiden kanssa
kuitenkin tehtiin kauppaa ja solmittiin avioliittoja. Tiedetään, että
rautakauden lopulla eli noin 1100–1300-luvuilla peltoalaa valloitettiin yhä pohjoisempaa ja että saamelaiset joutuivat vetäytymään kaskeajien tieltä. Näinä vuosisatoina alkoivat Suomen heimot ja murrealueet muotoutua.
VIIKINKIAIKANA (N.

alustajille paljon kysymyksiä. Koska kyse on vuosituhansien ja -satojen mittaisista kaarista, kaikkeen mieltä askarruttavaan ei löydy täsmällistä vastausta. Se kuitenkin selvisi, että vanhassa
teoriassa Volgan mutkasta on yhä perää: uralilaisten kielten tihein
esiintymä on ollut juuri Volgan alueella. Sekä arkeologia että kielitiede osoittavat, että idän suunnasta on tullut meille paljon väestöä,
vaikutteita ja esineistöä useassa eri vaiheessa vuosituhansien kuluessa,
mutta vuorovaikutusta on ollut myös muiden kulttuuri- ja kielialueiden kanssa.
YLEISÖ ESITTI

Ravintola

VENDLA
Ruokaa
Juomaa
Venepaikkoja
Venevuokrausta
Saunoja

Tervetuloa!

Mustikkamaantie 2, 00570 Helsinki

Tuula
Partanen

God Jul
och Gott Nytt År
till alla brändöbor
önskar:

Iconhair

Livson

Puhos

Group Oy

Center

Kulosaaren Vesta
Vesta Brändö

kiinteistönvälittäjä

Kulosaaren

Ribbingshof-

kirkkovakka ry

Lukutupa

Seura ry

Hyvää joulua toivottaa myös

Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf.

JOULULAHJAKSI UUSI KULOSAARI-KIRJA

V

Lukutuvasta ja Ribbinginhovin asukkailta à 15 €.

Ribbingshof

uonna 1917 Suomessa tehtiin historiaa myös edistyksellisen
asuntorakentamisen saralla: Kulosaaren huvilakaupungin
merelliseen maisemaan nousi arkkitehti Armas Lindgrenin
suunnittelema Ribbingshof, Suomen ensimmäinen rivitalokokonaisuus.
Eurooppalaisten esikuviensa tapaan se edusti tyylikästä ja modernia,
mutta samalla romanttisilla yksityiskohdilla leikittelevää asuntosuunnittelua.
Runsaasti kuvitettu Kulosaaren Ribbingshof esittelee satavuotiaiden
rivihuviloiden historiaa ja nykypäivää. Arkkitehtuurin ja kulttuurihistorian
asiantuntijoiden artikkelit käsittelevät Ribbingshofia osana laajempaa
rakennettua kulttuuriympäristöä. Kattavan haastatteluaineiston
ansiosta myös asukkaiden ääni pääsee kuuluviin.
Ribbingshof on tänään kansainvälisistä juuristaan ylpeä, kaksikielinen,
menneisyyttä vaaliva ja silti moderni, yhteisöllinen asuinpaikka ja koti –
näin siinä yhdistyvät satavuotisen Suomen monet vahvuudet.

KULOSAAREN

ki

Riemuisaa Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta
kaikille kulosaarelaisille
toivottavat:

KULOSAAREN

Ribbingshof
SATA VUOTTA RINNAKKAIN

9 789522 229052
ISBN 978-952-222-905-2
72.2
www.finlit.fi

SKS

TOIMITTANUT ELINA SEPPÄLÄ

I

SKS

JULKINEN TIEDOTE.

OFFENTLIG MEDDELANDE.

JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

KULOSAAREN JOULUVALO
JULELJUS PÅ BRÄNDÖ
TEKSTI

SUVI HUTTUNEN

Ja niin saapuu loisto Kulosaareen
tumman talven keskelle
käy mieli suloinen naapurustoon
riemua jokaisen sydämelle.
Joka päivä joulukuussa
lämmin valo hulmahtaa
se voi olla pihassa tai puussa
ikkunastakin voi leimahtaa.

Valoa/säihkettä ja loistoa on luvassa

Näitä kaikkia ja paljon muuta on tarjolla

Kulosaareen pimeän talven keskelle.

Kulosaaren Jouluvalo-festivaaleilla,

Päivittäin aattoon asti syttyy

tervetuloa kaikkien yhteiseen

saarellamme talo ja valo. Iloa ja

tapahtumaan, luodaan naapurustoon

yhteistä tekemistä, vaeltamista

ihana joulumieli ja lisätään

ja tähystämistä. Glögiä ja Luciaa,

viihtyisyyttä kotisaarellemme!

jouluisia maisemia, lämpimiä
tapaamisia.

Tarkkaile ja tiiraile
naapurillako kiiltää
seuraile ja silmäile
kaukaatako se siintää.
Kun riemullisia kokemuksia
Sinä nyt haalit
apuna Kulosaaren
Jouluvalo-festivaalit!
Vintern är här igen
nu kommer det ljus, vår vän.
På Brändö värmer vi sinnen
ljuset finns inte enbart i våra minnen.
Varje dag får vi njuta
det gråa och det mörka ska sluta.
Titta och kolla i vart hus
vem som har mest juleljus.
Granne, butik eller bekant
atmosfären är briljant.
Det blir för oss alla glans och bal
det blir nämligen Brändös
Juleljus-Festival.
1. Vanha kelkkamäki 19 - Gamla kälkbacken 19

13. Vanha kelkkamäki 3-7 - Gamla kälkbacken 3-7

2. Kulosaaren ostari, Svinhufvudintie 1 - Svinhufvudsvägen 1

14. GVLK, Lars Sonckin tie 5 - Lars Soncks vägen 5

3. Koko Kulosaari - Hela Brändö, Riston puisto - Ristos park

15. Relanderinaukio 4 - Relandersplatsen 4

4. Risto Rytin tie 18 - Risto Rytis väg 18

16. Kulosaarentie 1 A - Brändövägen 1 A

5. Kulosaaren Casino, Hopeasalmenpolku 1 - Silversundsstigen 1

17. Vähäniityntie 16 - Lillängsvägen 16

6. Leposaaren kappeli, Leposaarentie 1 - Vilans väg 1

18. KSYK, Ståhlberginkuja 1 + Domus, Kulosaarentie 8

7. Lars Sonckin tie 8 & 12 - Lars Soncks väg 8 & 12

19. Hopeasalmentie 16 - Silversundsvägen 16

8. Brändö gymnasium & Lågstadieskola, Ståhlbergintie 2 -

20. BlåVilla, Hopeasalmenranta 3 - Silversundsstranden 3

Ståhlbergsvägen 2
9. Armas Lindgrenin tie - Armas Lindgrens väg
10. Ribbingshof, Vapaaherrankuja ja Vapaamuurarinkuja

21. Brändö Seglare, Granfeltintie 10 - Granfeltsvägen 10
22. Ankkalampi - Ankdammen, Lars Sonckin tie 3 E - Lars Soncks
vägen 3 E

11. Svinhufvudintie 13 - Svinhufvudsvägen 13

23. Hopeasalmentie 9 - Silversundsvägen 9

12. Kulosaaren ala-aste, Kyösti Kallion tie 1

24. Kulosaaren kirkko, Kulosaarentie 40 - Brändövägen 40

