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

RIBBINGINHOVI TÄYTTI

100 VUOTTA

RISTO – VUODEN 2016 

KULOSAARELAINEN

OSTEOPATIA JA 

HIERONTA KULOSAARI

Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka 
työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen, 

palvelujen, turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.

Brändöborna rf är en stadsdelsförening som 
arbetar för att påverka trafikplanering, 
service, trygghet och trivsel på Brändö.
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   U L KOA S U  &  TA I T T O
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www.kulosaarelaiset.fi

www.facebook.com/Kulosaarelaiset

SATU VÄKIPARTA
ORDFÖRANDE

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

K U L O S A A R E L A I S E T  V E R K O S S A

Syksyn harmauteen luvassa piristys-
tä: Lukutupa pyörii taas tiistaisin ja 
torstaisin. Kannattaa myös seurata 
mielenkiintoisia luennoitsijoita. 

Jouluvalofestivaali valaisee saaremme 1.12. 
alkaen. Itsenäisyyspäivää voi tulla juhlista-
maan Tukikummien Gaalaan Kulosaaren 
Casinolle 5.12. ja tukea samalla suomalaisia 
lapsia ja nuoria.
Ostarista purkupäätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 3.10. 
Kulosaaren ostarin asemakaavasta. Päätök-
sessä todetaan: Rakentamiskelpoiseksi saat-
taminen vaatii olemassa olevien rakennus-
ten purkamista.

Väliaikaispalvelut ovat tärkeä kysymys, 
mistä autottomien ja vanhempien kulosaa-
relaisten on tarkoitus ne saada. Lähipalvelu-
jen säilyttämiseksi HOK-Elanto/Alepa etsii 
jo ratkaisua, miten palvelut turvataan myös 
ostarin purkamisen ja uuden rakentamisen 
aikana.
Pysäköintihaasteet

Kulosaaren pysäköintipaikkojen riittämät-
tömyys päiväsaikaan on herättänyt keskus-
telua. Kulosaari koetaan turvalliseksi park-
kialueeksi ja siksi työmatkalaiset Porvoosta, 
Sipoosta ja itäisemmästä Helsingistä täyt-
tävät metron ympäristön pysäköintialueet 
ja kadut. Asukkaille tai alueen yrittäjien 
asiakkaille ei riitä paikkoja erityisesti Puis-
totieltä, Rantatöyrystä eikä Svinhufvudin-
tieltä.

Ratkaisumalliksi on ehdotettu asukas-
pysäköintiä, joka tarkoittaisi, että kaikki 
saaren parkkialueet muuttuisivat maksul-
lisiksi. Asukkaat maksaisivat minimissään 
12e/kk ja muualta tulevat käyttötuntien mu-
kaan.   Varmasti saaren ulkopuolelta tuleva 
pysäköinti vähenisi, mutta kaikki asukkaat 
kärsisivät maksullisesta aluepysäköinnistä.   
Kaiken lisäksi metron pysäköintialue säi-
lyisi maksuttomana asukaspysäköinnistä 

Kotisaaren Kuulumisia Hälsningar från Hemön

huolimatta eli aamun nopeimmat park-
keeraajat jatkaisivat edelleen Kulosaaren 
mukavasta ilmaisesta parkkialueesta naut-
timisesta.

Viisasta nopeaa ratkaisua ei ole vielä kek-
sitty. Tulevaisuudessa Redin ja uuden Her-
tan parkkipaikat voivat ohjata pysäköintiä 
pois saarelta. Toivottavasti jonain päivänä 
tietullit ohjaavat muualta tulevia jättämään 
autot kauemmas itärajalle.
Mustikkamaalle uusi 
koirapuisto

Mustikkamaalle pitäisi vielä loppuvuodesta 
valmistua uusi koirapuisto.

Kulosaaren koirapuiston siisteydestä 
muistutellaan aika ajoin koirien omistajia, 
että omistajat muistaisivat korjata koirien 
jätökset. Pidetään jatkossakin puistot miel-
lyttävänä paikkana käydä ja korjataan lem-
mikkiemme tuotokset asiallisesti pois.

Koko saaren siisteyteen voidaan yhdessä 
vaikuttaa keräämällä ainakin omat roskat 
pois.

Valoisaa syksyn jatkoa!

Kulosaare la iset  ry  pyrk i i  to iminnal laan yhdistämään ka ikk ia  Ku losaaren asuk-

ka i ta .  Vo i t  tukea yhdistyksen to imintaa l i i t tymäl lä  jäseneks i .

JÄSENYYDEN MAKSUOHJEET:

HENKILÖJÄSEN/PERSON 15  € 

KOKO PERHE/HELA FAMILJEN 25 € 

YRITYS/FÖRETAG 40 € 

MERKITSE VIESTIKENTTÄÄN NIMESI  JA SÄHKÖPOSTI -  TAI  POSTIOSOITTEESI . 

SKRIV DITT NAMN SAMT DIN E-MAIL  ELLER POSTADRESS I  MEDDELANDEFÄL-

TET. 

KULOSAARELAISET RY.  /

BRÄNDÖBORNA RF. 

NORDEA FI 1 1  2183 1800 0135 1 1

Glada nyheter i höstens mörkret: 
Lässtugan är öppen igen på tis-
dagar och torsdagar. Håll även 
utkik efter intressanta föreläsa-

re. Juleljusfestivalen lyser upp vår ö från och 
med den 1.12. Kom och fira självständighet-
sdagen på Tukikummit-stiftelsens gala i 
Brändö Casino på den 5.12. och stöd finska 
barn och ungdomar.
Köpcentret ska rivas

Stadsmiljösektorn har tagit beslut om Brän-
dö köpcentrums planläggning den 3.10. 
Beslutet lyder: För att få godkännande att 
bygga krävs det att  befintliga  byggnader 
rivs ner. En viktig fråga är tillfälliga lokala 
tjänster och varifrån de kommer komma, 
speciellt för de billösa och de äldre brändö-
borna. För att ha säkerställa lokala tjänster 
försöker HOK-Elanto/Alepa redan nu hitta 
en lösning till hur tjänsterna kommer se ut 
under rivning och ombyggnation.
Utmaningar med parkering

Brist på parkeringsplatser i Brändö på dag-
tid har skapat diskussion. Brändö anses vara 
ett tryggt parkeringsområde och därför 
fylls gatorna och parkeringsplatserna vid 
Brändös metrostation av bilar och av  folk 
från Borgå, Sibbo och östra delar av Hel-
singfors som jobbar i stan. Då finns det inte 
tillräckligt med parkeringsplatser för brän-
döborna eller öns entreprenörer, speciellt på 
Svinhufvudsvägen, Strandliden och Brändö 
parkväg.

Ett förslag på lösning är boendeparkering 

vilket skulle innebära att alla parkeringsp-
latser skulle bli avgiftsbelagda. Brändöbor-
na skulle betala minst 12e/mån och andra 
per timme. Det skulle leda till att färre 
utomstående skulle parkera i Brändö men 
samtidigt skulle alla i Brändö drabbas av 
betalparkering. Metrons parkeringsområde 
skulle dock förbli gratis så de som är på plats 
tidigast på morgonen skulle ändå kunna 
njuta av gratis parkering. 

Vi har ännu inte hittat en snabb och 
smart lösning. I framtiden kommer nog 
Redis och nya Herttas parkeringsplatser 
bidra till att färre parkerar på ön. Förhop-
pningsvis någon dag kommer även tullarna 
att styra bort en del trafik mer österut.
En ny hundhage till 
Blåbärslandet

Det ska byggas en ny hundrastgård på Blå-
bärslandet i slutet av året. 

En liten återkommande påminnelse till 
hundägarna att hålla Brändös hundhage 
ren och plocka upp efter sin hund. Låt oss 
se till att alla parker hålls rena och trevliga 
att besöka genom att plocka upp efter våra 
hundar.

Vi alla kan tillsammans påverka öns ren-
lighet genom att åtminstone plocka upp ef-
ter oss själva.

Ha en solig fortsättning på hösten!

V E N D L A
R a v i n t o l a

M u s t i k k a m a a n t i e  2 ,  0 0 5 7 0  H e l s i n k i

Ruokaa

Juomaa

Venepaikkoja

Venevuokrausta

Saunoja

T e r v e t u l o a !

SATU VÄKIPARTA
PUHEENJOHTAJA

KULOSAARELAISET RY

Menneen kesän viimeisenä päivä-
nä vietettiin jälleen perinteistä 
Kulosaari-päivää. Sateisesta sääs-
tä huolimatta saarelaiset oli-

vat kerääntyneet sankoin joukoin Kluuvin 
puistoon (viralliselta nimeltä Eugen Schau-
manin puisto). Seurakunta oli avannut kel-
lotapulin oven ja reippaat kiipeilijät pääsivät 
ihailemaan merellistä näkymää. Päivän ko-
hokohtia olivat, kuten aina, partiolaisten 
järjestämät juoksukilpailut. Sarjoja oli kai-
ken ikäisille, 3-vuotiaasta ylöspäin. Tosin 
aikuiset ovat yleensä jättäneet kilpailemisen 
nuoremmilleen, niin nytkin. 

TÄMÄN VUODEN uusi hitti oli keppihe-
voskilpailu. Se tuntui olevan erityisesti 7-12 
vuotiaiden tyttöjen suosiossa, mutta joku-
nen nuorempikin uskaltautui hyppäämään 
esteiden yli. Paikalla oli myös Laajasalon 
VPK:n paloauto, jossa nuori vapaapalokun-
talainen esitteli auton hienouksia. Sinne 
riitti väkeä jonoksi saakka. 

KULOSAARI-PÄIVÄÄN KUULUVAT 
myös erilaiset herkut: Retu Lampénin 
muonitusteltasta sai lohisoppaa ja muilta 
tiskeiltä leivonnaisia sekä makeisia. Grimin 
ihanat marmeladit eivät nekään jättäneet 
kylmäksi. Illan suussa päivä jatkui Ribbin-
ginhovin puolella, jossa vietettiin rivitalo-
jen 100-vuotisjuhlaa.

TEKSTI   L I ISA HORELLI 

KUVAT  JOONAS DROMBERG.

K u l o s a a r i -
p ä i v ä n 

t ä h t i h e t k i ä

Pieni keppihevosratsastaja seurasi 
isompiaan silmä tarkkana
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Damma av ditt instrument!

Det finländska skolmusiksystemet 
har fostrat mängder av duktiga 
instrumentalister.
FÅ HAR ändå siktat in sig på en 

musikerbana och många violinister och 
blåsare som i ungdomen träget gått på lek-
tioner, märker I vuxen ålder att instrumen-
tet legat orört i många år.
MUSIKSKOLAN SANDELS ville råda bot 
på detta missförhållande genom att starta 
en orkester dit såväl nybörjare som ringros-
tiga virtuoser var välkomna. Resultatet blev 
RETURORKESTERN (mwi.fi/ensembler/
returorkestern [1]) som i snart tio år lockat 
forna musikanter att damma av sitt instru-
ment, samtidigt som kravlösheten och den 
inbjudande stämningen även gett mången 
nybörjare en meningsfull och trevlig hob-
by.
RETURORKESTERNS REPERTOAR är 
bred och omfattar allt från klassiska orkes-
terstycken, till musicals, ballader och visor 
som dirigenten Alf Almark förtjänstfullt 
arrangerat för den idag ca 25-hövdade or-
kestern bestående av violinister, cellister, 
kontrabasister och blåsare på flöjt, oboe, 
klarinett och valthorn.
EN GÅNG i veckan övar orkestern under 
Almarks ledning, för att kröna varje säsong 

TEXT  PETTER L INDBERG,  KLARINETTIST,  OCH L ILL I  SUNDMAN,  V IOLINIST,  NÖJDA ORKESTERMEDLEMMAR

BILD  JONAS DROMBERG

Alf Almark johtamassa Returorkesternin jousisoittajia

Kulosaaren ribbinginHovi 100 vuotta

Kiitos kun sain kutsun lapsuuteni  
maisemiin. Juhla vei minut lämpi-
miin muistoihin.

Olen syntynyt Ribbinginhovin ri-
vitalossa vuonna 1946,  joten nyt iäkkäänä

osaan arvostaa säilytettyä maisemaa, joka 
merkitsee meille siellä lapsuuttamme viet-
täneille  muistorikasta  nuoruutta.

Ilo oli tavata vuosien jälkeen Mirjaa, 
Tuulaa, Anteroa, Kirstiä ja muita ikäisiäni, 
joiden kanssa oli mielenkiintoista vaihtaa 
muistoja, jotka olivat ilahduttavan saman-
kaltaisia.

Fennada-filmi, NMKY, autonmerkit, 
Lottis-kioski, Kluuvin jäällä luistelut vilah-
tivat jokaisen muistoissa, yhteenkuuluvai-
suuden tunne lapsena oli vahva, ja meitä oli 
paljon eri yhteiskuntaluokista. 

Näkyipä lapsia Kulosaari-päivässä olevan 
nytkin ilahduttavan runsaasti. Oli ilo olla 
mukana istuttamassa omenapuuta juhlan 
merkeissä, toivon sen tuovan   tulevaisuu-

TEKSTI  E ILA PETHMAN OS.  ROINE

KUVA JONAS DROMBERG

Ribbinginhovin satavuotisjuhlaan oli kutsuttu myös talojen entiset asukkaat, 
joita olikin saapunut paikalle noin 20. Mukana oli muistonsa kirjoittanut Eila ja 
myös ensimmäisten asukkaiden Helanderien pojanpoika Antero, joka oli muut-
tanut pois vuonna 1953.

med en egen konsert. Därtill har Returor-
kestern under årens lopp uppträtt på senior-
boenden, i bibliotek, kyrkor och på privata 
kalas – allt för att sprida spelandets glädje 
och samtidigt slå ett slag för devisen: det är 
aldrig för sent att igen börja spela!

RETURORKESTERI ON esiintynyt myös 
kaksi kertaa Kulosaaren kirkossa joulun 
alla. Kirkossa soittamisella on oma tunnel-
mansa, sillä kaiku tuo oman sävyn sointiin. 

Orkesterissa soittaa myös kaksi kulosaare-
laista, jonka vuoksi kirkko on ollut luon-
nollinen esiintymispaikka.
TÄNÄ SYKSYNÄ saimme myös esiintyä 
Ribbinginhovin keskellä sijaitsevassa puis-
tossa Ribbinginhovin 100-vuotisjuhlissa. 
Ohjelmistossa oli romanttista Sibeliuksen, 
Merikannon sekä Fougstedtin musiik-
kia. Vaikka ilma oli juhlapäivänä kostea 
100-vuotiaiden talovanhusten keskellä, oli 
soittaminen hyvin tunnelmallista.

teen hyvää satoa ja lämminhenkistä sadon-
korjuuta.

Oli liikuttavaa kokea se lämpö kun ”van-
hat” asukkaat saivat kurkistaa  lapsuuden-
koteihinsa. Minulle vahvistui elämääni 
kantanut miete: ilman menneisyyttä ei voi-
da rakentaa hyvää tulevaisuutta.

Kulosaari on antanut minulle hyvän poh-
jan elämäni kirjavalle polulle. Toivon, että 
tämän päivän asukkaat arvostavat mielen-
kiintoista menneisyyttä ja rakentavat tur-
vallista sekä  yhdenvertaista tulevaisuutta.
Kiitos kun sain juhlia kanssanne.

Rivitalojen välinen yhteinen puisto toimi juhlapaikkana.

Armas Lindgrenin ja Bertel Lilje-
quistin suunnittelema kahden ri-
vitalon kokonaisuus eli Ribbings- 
hof / Ribbinginhovi rakennettiin 

Kulosaareen vuosina 1916–18.

RIBBINGINHOVIN TONTEILLA nykyisin 
asuvat 15 iloista perhekuntaa järjestivät tors- 
tai-iltana 31. elokuuta avoimen juhlan ys-
tävilleen, sukulaisilleen ja kulosaarelaisille 
Ribbinginhovin puistikossa, josta muotou-
tui upea juhlapaikka. Jokainen perhekunta 
oli valmistanut tilaisuuteen pientä purtavaa 
– aikuisille tarjoiltiin myös lasillinen kuo-
huviiniä. 

TILAISUUDEN KÄYNNISTI omenapuun 
istutus läheiseen fennobalttiseen metsäpuu-
tarhaan. 100-vuotispuheen piti ylipormes-
tari Jussi Pajunen, joka on itsekin kasvanut 

Suomen vanhimmat 
rivitalot viettivät 

satavuotisjuhlaansa
TEKSTI   KRISTI INA HUHTAMÄKI

KUVAT  JONAS DROMBERG

ja käynyt koulunsa Kulosaaressa. Hän ku-
vaili mm. omia Ribbinginhoviin ja Kulo-
saareen liittyviä lapsuudenmuistojaan. Ku-
losaarelaiset ry:n tervehdyksen esitti Heikki 
Kukkonen, joka muistutti Ribbinginhovin 
merkityksestä kaupunkisuunnittelussa ja 
toivoi sen kopioimista laajemmaltikin viih-
tyisän kaupungin edistämiseksi. 

FT ELINA Seppälä kertoi toimittamastaan, 
loppuvuonna julkaistavasta Kulosaaren 
Ribbingshof – Sata vuotta rinnakkain -kir-
jasta. Parisataasivuinen, runsaasti kuvitettu 
julkaisu sisältää kymmenkunta asiantun-
tija-artikkelia sekä entisten ja nykyisten 

Illan juontaja, Antti Lehtonen, kiittää juhlapuhujaa, ylipormestari Jussi Pajusta.

asukkaiden tarinoita haastatteluiden poh-
jalta. 

ILLAN PÄÄESIINTYJÄ oli Returorkes-
tern, joka soitti mm. Finlandia-hymnin. 
Lopuksi ohjelmassa oli isänmaallista yhteis-
laulua viulun, pianon ja esilaulajan johdolla.

PARISATAAPÄINEN YLEISÖ näytti 
viihtyvän juhlissa. Kohotimme Maam-
me-laulun kera maljan paitsi 100-vuotiaal-
le Ribbinginhoville myös 100-vuotiaalle 
Suomelle. Tämä Ribbingshof-Seura ry:n 
nimissä järjestetty tapahtuma oli osa Suomi 
100 -juhlavuoden ohjelmaa.

MAINOSTA 
LEHDESSÄMME! 
OTA YHTEYTTÄ 
TOIMITUKSEEN. 

YHTEYSTIEDOT 
SIVULLA 2



Kulosaaren muinaishauta ylpeyden aiheena
TEKSTI  JA KUVA L I ISA HORELLI

Kulosaaressa on sijainnut neljä prons-
sikautista hautaröykkiötä, joista 
vain yksi on jäljellä. Sitä vaalivat 
harrastaja-arkeologit ja toivottavas-

ti myös kulosaarelaiset vapaaehtoiset.
Elokuun puolivälissä kerääntyi tarmokas 

joukko arkeologian harrastajia ja muita ute-
liaita  ANGO ry:n järjestämiin hoitotalkoi-
siin Kulosaaren Puistotien ja moottoritien 
välissä, entisen Shellin tontin yläpuolella 
sijaitsevalle muinaishaudalle. Paikalta on 
aikoinaan ollut hieno merinäköala, jonka 
nykyään peittää maan nousemisen seurauk-
sena hautakallion luota etääntyneen ran-
nan lehtipuusto sekä nykyiset kerrostalot. 

ANGO ry on adoptoinut röykkiön, ku-
ten kaksi muutakin hautaa, jotka sijaitsevat 
Hitsaajankadun läheisyydessä ja Herttonie-
men Sorsavuorenpuistossa. 

KUNNOSTUSTÖITÄ JOHTAA Helsingin 
kaupunginmuseon arkeologi Heini Hämä-
läinen, joka on tehnyt hautaröykkiöille 
hoitosuunnitelmat. ”Pari vuotta sitten, kun 
kävimme täällä, haudalla kasvoi koivun 
taimia ja korkeata heinää. Lisäksi paikalta 
on löytynyt huumeneuloja ja muuta roi-
naa”, kertoo Hämäläinen. Muinaishauta on 
pronssikaudelta, siis ajanjaksolta 1700‒500 
vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Kulo- 
saaren hautaröykkiö on kartoitettu 1930-lu-
vulla, mutta sitä ei ole kaivettu arkeologisin 
menetelmin. Maamme yli 10.000 pronssi-
kauden muinaishaudasta on tutkittu vain 
pieni osa. Yhden röykkiön tutkimuksen 
kustannukset saattavat olla yli 20  000 eu-
roa, riippuen mm. röykkiön koosta ja tut-
kimusmenetelmistä. Helsingin alueen nel-
jästätoista tutkitusta röykkiöhaudasta on 
löytynyt vain palaneita luita ja hiiltä. Osa 
kohteista on tutkittu jo 1800-luvun puolel-
la. Pronssiesineitä ei ole löytynyt, sillä ma-
teriaalia on aikojen kuluessa kierrätetty ja 
hautoja on saatettu ryöstellä, ehkä jo kauan 
ennen kuin Helsinki perustettiin. Muual-

ta Suomesta on röykkiöistä saatu löytöinä 
mm. pronssisia miekkoja, kirveitä, solkia ja 
kiviesineitä sekä astianpaloja.

ENTÄ KEITÄ hautaan on haudattu ja mikä 
sen merkitys on ollut? Hämäläisen mukaan 
hautaröykkiöt olivat yhteisön korkea-ar-
voisimpien hautapaikkoja, ja ne saattoivat 
myös symboloida maan kuulumista yhtei-
sölle, joka röykkiön oli rakentanut. Siitä 
minne muut yhteisön jäsenet haudattiin 
Helsingin alueella, ei ole tietoa. Vaikka hau-
taröykkiöitä tunnetaan rannikkoalueelta 
runsaasti, asuinpaikoista on varsin vähän 
tietoa. Lähimmät pronssikaudelle ajoitetut 
moniperiodiset asuinpaikat sijaitsevat Van-
taalla ja Sipoossa, mutta Helsingin alueelta 
asuinpaikkoja ei toistaiseksi tunneta.

ANGO ry on 25-vuotias vireä yhdistys, 
johon kuuluu lähes 200 harrastajaa. Sana 
ango muuten merkitsee merovingiajalla 

(~600‒800 jKr.) käytössä ollutta, pitkä-
kaulaista väkäkeihästä, jota on tavattu vain 
Suomessa. Vastustajaa kohti heitettäessä 
keihäs lävisti suojakilven tai vaatetuksen 
ja jäi siihen kiinni väkästen estäessä irrot-
tamisen. Näin keihäs haittasi liikkumista, 
vaikkei olisi muuta vahinkoa aiheuttanut-
kaan. ANGOn taloudenhoitaja, Kyllikki 
Rosenström kertoo, että ”meidän seuraan 
voi kuka tahansa liittyä, jos kiinnostus-
ta vanhoihin rakennelmiin on. Ei tarvitse 
osata ennestään mitään. Mukaan pääsee ret-
kille Suomessa ja ulkomailla, tapahtumiin, 
arkeologisiin kaivauksiin, työpajoihin ym.  
Arkeologia on hieno harrastus.”

Hoitotalkoiden jälkeen muinaishauta 
oli melkein kuin pronssikaudelta. Kulosaa-
relaiset voivat olla ylpeitä tästä paikasta ja 
pohtia mitä se meille viestii.

Parturi - Kampaamo & Kauneushoitola
Kulosaarentie 4, Domus

09 - 677 114 
kulosaarensalonki.fi

Arkeologiharrastajat kunnostamassa Kulosaaren muinaishautaa elokuussa.

Herttoniemen seuraKunnan säästöistä

Herttoniemen seurakunnassa on päätetty luopua Hertto-
niemenrannan kappelista, Kulosaaren seurakuntatalon 
yläkerrasta ja Sammatin leirikeskuksen käytöstä, jossa 
on järjestetty rippileirejä 57 vuotta. Rippileirit järjeste-

tään jatkossa yhtymän leirikeskuksissa, jotka ovat seurakunnalle 
merkittävästi edullisempia. Päätösten syyt ovat Helsingin seu-
rakunnissa toteutettavat 15 %:n säästöt 2016 – 2018 ja Herttonie-
messä kertynyt alijäämä, joka johtuu seurakuntia yhdistettäessä 
2011 muutetuista määrärahajaon perusteista. Herttoniemessä sääs-
tötavoite on siten muita seurakuntia suurempi. Säästöpäätöksillä 
pyritään siihen, että seurakuntaneuvosto pysyisi toimivaltaisena 
päättämään tilojensa käytöstä eikä päätösvalta seurakunnan alijää-
mäisen talouden seurauksena siirtyisi lakisääteisellä haltuunotolla 
muihin pöytiin.

JO AIKAISEMMIN on luovuttu Herttoniemenrannan kappelin 
toimistotiloista, Kulosaaren pappilan toimitiloista, Herttonie-
men, Kulosaaren ja Myllypuron kaikkiaan neljästä partiokolosta 
sekä Herttoniemen kirkon kahdesta päätyhuoneistosta. Partio-
työtä tuetaan hakemusten perusteella. Kaikkein kipein säästöpää-
tös on ollut Herttoniemenrannan kappelin sulkeminen. Hertto-
niemenrannassa vapaaehtoistyö suuntautuu kuitenkin pienelle 
joukolle, on päällekkäistä seurakunnan muun toiminnan kanssa 
ja sitoo työntekijäresursseja. Tilasäästöt ovat olennaisia säästöta-

voitteiden toteuttamiseksi ja seurakunnan olemassaolon varmis-
tamiseksi. Pienentynyt työntekijäkunta ei myöskään pysty ylläpi-
tämään entisenlaajuista toimintaa. Tiloista luopuminen merkitsee 
pyrkimystä toimintojen tehostamiseen, niiden yhdistämistä jäl-
jelle jääviin tiloihin sekä uusien toimintamuotojen ja yhteistyö-
kumppanien etsimistä.

SEURAKUNTA EI siis 1.1.2018 alkaen enää vuokraa Kulosaaren 
seurakuntatalon yläkertaa seurakuntayhtymältä, joka omistaa ra-
kennuksen. Yläkerta oli viime lukuvuonna neljä arkipäivää viikos-
sa Kulosaaren yhteiskoulun opetuskäytössä ja vain torstaisin ja vii-
konloppuisin seurakunnan käytössä (mm. Martat). Tämä ratkaisu 
ei herättänyt alueella kritiikkiä. Yhteiskoulun lisärakennuksen 
valmistuttua uutta alivuokralaista ei ollut saatavilla. Seurakunta 
selvittää yhtymän kanssa mahdollisuutta vuokrata yläkertaa muis-
totilaisuuksiin, jotka yleensä ovat perjantaisin ja lauantaisin. Jollei 
tämä onnistu, muistotilaisuudet on jatkossa järjestettävä jossakin 
ravintolassa, mikä on sangen yleistä Helsingissä. Entinen pappila-
rakennus, jonka käytöstä seurakunta myös on luopunut, voi sekin 
tulla kysymykseen tässä tarkoituksessa. Seurakunta kannustaa ku-
losaarelaisia etsimään vaihtoehtoista rahoitusratkaisua seurakun-
tatalon yläkerran vuokraamiseksi.

SEURAKUNTATALON ALAKERTA on kokeiluluontoisesti an-
nettu vuoden ajaksi Liikkis-iltapäiväkerhon käyttöön. Tarkoitus 
on ollut etsiä vaihtoehtoisia toimintamuotoja lapsityössä, koska 
Helsingin kaupungin opetustoimen uusi varhaiskasvatussuunni-
telma rajoittaa hartauden harjoitusta merkittävällä tavalla. Uuteen 
varhaiskasvatuslakiin perustuva suunnitelma kannustaa yhteistyö-
kumppanien käyttöön ja sen odotetaan ennen pitkää vaikuttavan 
myös perusopetussuunnitelmaan, jonka piirissä iltapäiväkerholai-
set ovat. Seurakunta ylläpitää yhtä iltapäiväkerhoa Myllypurossa. 
Koska omien lastenohjaajien palkkaaminen iltapäiväkerhoon oli-
si seurakunnalle olennaisesti kalliimpaa, Liikkis osoittautui seura-
kunnan näkökulmasta sopivaksi yhteistyökumppaniksi. Alustavat 
kokemukset ovat olleet myönteisiä, joskin seurakuntaneuvostossa 
on kritisoitu ratkaisun suosivan Kulosaarta, koska seurakunnan 
muilla alueilla ei ole vastaavaa toimintaa.

KULOSAAREN KIRKOSSA toiminta jatkuu normaalisti eikä 
muita säästöpäätöksiä Kulosaaressa ole valmisteilla.

TEKSTI   ILKKA HARJU

Leposaaren kappeli 90 vuotta 

Pyhäinpäivänä la 4.11.2017

Kappeli auki klo 15-20 

Klo 15 Pyhäinpäivän hartaus, 

 mukana pastori Jenni Kallio 
ja Kanttori Kirsi Lemponen 

 Klo 19.30 Iltakonsertti: 

Jousikvartetti Seele soittaa Sibeliuksen 
jousikvarteton Voces Intimae. 

Kappelin edessä tarjolla glögiä ja pipareita 

Rebecca Roozeman, viulu 
Amanda Ernesaks, viulu 
Kristian Sallinen, alttoviulu 
Tatu Kauppinen, sello 

Järjestävät Kulosaaren kirkkovakka ry ja Herttoniemen seurakunta

KIRJOITTAJA ON HERTTONIEMEN SEURAKUNTANEUVOSTON 

PUHEENJOHTAJA JA  KULOSAARELAINEN VUODESTA 1967

PAINOTALO

RATKAISU PAINONHALLINTAAN!

Täyden palvelun painotalo!
www.kiriprintti.fi 
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risto Huttunen
vuoden 2016 kulosaarelainen

Onko Risto kotona?
Vähäniityntien naapuruston lap-
set kyllä tuntevat leikkikaverinsa 
Riston. Ristoa he kyselevät rim-

puttaessaan ovikelloa. Eivät enää Siiriä,19 v, 
Hugoa,15 v tai Hildaa, 10 v. Kuopion kupees-
ta Karttulasta kotoisin olevan Riston saat-
taa bongata kotikadultaan leikittämässä 
naapuruston muksuja. Kymmenen sisaruk-
sen kanssa kasvaneen Riston mielestä paras-
ta Kulosaaressa onkin kylämäinen fiilis.

KULOSAARELAISTEN SANAVARAS-
TOON on ”Mariannen puiston” lisäksi tul-
lut uusi paikan nimi, ”Riston puisto”. Miksi 
”Riston” puisto ja kuinka valinta osui tänä 
vuonna Ristoon? Kysytään sitä Ristolta.

”VARMAAN SE on siitä, kun Kulosaaren 
ala-aste ja päiväkoti menivät remonttiin, 
jolloin päiväkoti siirtyi saarelta pois. Kun 
räntäsateessa kärryssä työnsin Hildaa bus-
sipysäkille, joskus bussikin meni ohi, niin 
mietin etteihän se nyt näin voi mennä. Itse 
olin arkkitehtinä suunnitellut kaupungille 
väliaikaispäiväkoti-elementit ja osasin pro-
jektin vaiheet. Soitin Tilakeskukseen ja hei-
dän mukaan Kulosaaressa ei ollut paikkaa 
päiväkodille. Kysyin, voinko alkaa etsimään 
paikkaa ja siitä se lähti.” 

RISTO ALKOI junailemaan projektia yh-
dessä päiväkodin ja vanhempainyhdistyk-
sen kanssa. Risto löysi paikan Mariannen 
puiston vierestä, pieneltä urheilukentältä, 
ja teki suunnitelman viidelle ryhmälle. Vä-
liaikainen päiväkoti, paviljonkipäiväkoti, 
toimikin kolme vuotta, jonka jälkeen se 
siirrettiin jatkokäyttöön Myllypuroon. So-
pimuksessa oli kaupungin puisto-osaston 
vaatimus, että kyseinen paikka pitää pa-
lauttaa alkuperäiseen kuntoon päiväkodin 
siirryttyä pois. Aluetta oli kuitenkin työs-
tetty päiväkotia varten ja se vaati toimen-
piteitä. Risto ehdotti puisto-osastolle, että 
voisiko siitä tehdä entistä viihtyisämmän 
ja parantaa käyttötarkoitusta. Risto teki 
taas suunnitelman. Nyt ellipsin muotoisen 
kentän keskellä on keinonurmikenttä, jota 
ympyröi asfaltti skeittaamista tai pyöräilyn 
opettelua varten. Kentälle on nyt laitettu 
vesipiste jäädyttämistä varten ja pulkkamä-
en kohdalle tullaan vielä asentamaan verk-
koaita.

Huttusen perheen uusin tulokas on Rolle, 1 v.

HAUSKA TUTUSTUA, LASSE JA OSSI, 
OSTEOPATIA JA HIERONTA KULOSAARI!

Mikä toi yrityksenne 
Kulosaareen?

Lasse: Minä tulin tänne töihin hierojaksi 
12 vuotta sitten ja ostin yrityksen silloiselta 
työnantajaltani 2012.  Opiskelin työn ohel-
la osteopaatiksi, jolloin koulussa  tutustuin 
Ossiin. Kun minulla oli tyhjä hoitohuo-
ne, niin Ossi jalkautui Kulosaareen kolme 
vuotta sitten.

Mitä palveluita teillä on 
tarjolla?

Osteopatiaa, hierontaa, urheiluhierontaa, 
akupunktiota sekä kinesio-teippausta (teip-
pausmenetelmä, joka tukee tuki- ja liikun-
taelimistön kuntoutusta). 

Kulosaaren ostoskeskuksessa työskentelevät Lasse Juusela ja Ossi Aro.

SAMAAN AIKAAN perheen vanhemmat 
lapset olivat ala-asteella ja opetus siirtyi pa-
rakkeihin. Parakit oli suunniteltu sijoitetta-
van niin, että lapsilla ei olisi ollut pelikent-
tää. Taas Risto teki uuden suunnitelman ja 
niin lapset saivat pelikentän. Nyt Risto on 
toiminut suomenkielisen ala-asteen joh-
tokunnassa neljä vuotta ja vaikka hän ei 
rakennusprojektissa ollutkaan virallisesti 
mukana, niin pääsi hän vaikuttamaan rat-
kaisuihin ja käytännön järjestelyihin.

RISTO ON aktiivinen  myös Kulosaaren 
Kirkkovakka-yhdistyksessä, joka tarjoaa ja 
edistää mm. nuorille ja vanhuksille aktivi-
teettejä Kulosaaressa. Nuorille pitäisi Riston 
mielestä kehittää vielä lisää toimintaa. Lisää 

toimintaa pitäisi Riston mielestä myös saa-
da yhteisen ympäristön kunnostamiseksi ja 
viihtyisyyden lisäämiseksi. Senpä takia hän 
soitteleekin kaupungille ja peräänkuuluttaa 
lumen aurauksia ja katujen puhdistamisia.

”SAAREN PUISTOT tulisi saada kuntoon. 
Kulosaari on puistokaupunginosa ja voi 
meillä olla metsääkin, mutta ne eivät saisi 
olla metsittyneitä ryteikköjä. Tästäkin olen 
jutellut kaupungin puisto-osastolle. Ei auta, 
että leivotaan joku pikkunurkka kuntoon, 
vaan pitäisi johdonmukaisesti kunnostaa 
kaikki paikat. Kun paikat olisivat viihtyi-
sämpiä niin käyttökin lisääntyisi.” Riston 
mielestä tämä ei ole kustannuskysymys vaan 
organisoinnista ja järkeistämisestä kiinni.

Mikä on parasta työssäsi?

Ossi: Työ itsessään on parasta, olen unel-
ma-ammatissani. En voisi kuvitella teke-
väni muuta, ei ärsytä tulla maanantaisin 
töihin vaikka väsyttäisi. Olen aina ollut 
kiinnostunut anatomiasta.

Mikäli et toimisi nykyisessä 
ammatissasi, niin mitä tekisit?

Lasse: En osaa kuvitella tekeväni muuta!

Mitä harrastatte?

Lasse: Harrastuksiani on tällä hetkellä las-
ten kanssa leikkiminen, koirien kanssa ul-
koilu sekä kuntosali.

Ossi: Olen aloittanut uudestaan tenniksen, 
harrastan myös kuntosalilla käyntiä ja työ-
matkapyöräilyä.

Mistä haaveilet?

Lasse: Lasten hyvästä tulevaisuudesta, joka 
tarkoittaa heidän pysyvän onnellisena.
Ossi: Kotiin on tulossa putkiremontti, sii-
hen haaveilen saavani rahat.

Mainostakaa yhdellä lauseella 
kulosaarelaisille yritystänne!

Akuutin vaivan sattuessa kohdallesi pyrim-
me hoitamaan Sinut kuntoon samana päi-
vänä, soita ja kysy akuutteja aikoja!

TEKSTI  JA KUVA  N INA NYGÅRD

TEKSTI  JA KUVA  N INA NYGÅRD

KULOSAAREN ALA-ASTEEN ja päivä-
kodin liikenne pitää saada vielä rauhoittu-
maan, liikennejärjestelyihin on olemassa jo 
ratkaisu ja se on työn alla. Bussiliikennettä 
on jo saatu vähän muutettua. Risto myön-
tää, että ammattilaisena virastojen kanssa 
asioiminen on hieman helpompaa. Saattaa-
han savolaisen leppoisa luonne yhdistettynä 
johdonmukaisiin ehdotuksiin ja yhteiseen 
ammattikieleen olla auttava yhdistelmä.

VUODESTA 2006 lähtien Kulosaaressa 

asunut Risto pyöräilee töihin  keskustaan 
ja etäisyys sinne onkin hänen mielestään 
asuinpaikan yksi parhaista puolista. Risto 
perheineen asui aikaisemmin Lauttasaares-
sa, kun hänet pyydettiin suunnittelemaan 
muutaman perheen taloa Kulosaareen. Hän 
tuli katsomaan tonttia ja sehän oli ”makea 
paikka”.  Tuolla tontilla on nyt siis Suvin, 
arkkitehti-vaimon, kanssa yhdessä suun-
niteltu koti ja purjehdusta harrastava perhe 
viihtyykin saarella loistavasti. ”Taidettiin 
me onnistua, kun lapset kyselevät koska 

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

 ☎ 09-774 33 477
www.wotkins.fi

chef wotkin’s palvelutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

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

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

me vanhemmat muutamme pois!”, kertoo 
Risto nauraen.  ”Pitää jaksaa vain yrittää. 
Ai niin, uuden koulun pihaan pitäisi vielä 
saada vihernurmi, nykyinen kivituhka pöl-
lyää.”  Työ, kaukalopallo, jalkapallo, pur-
jehdus ja moottoripyöräily pitävät miehen 
liikkeessä. Silti aikaa riittää naapureillekin 
ja heidän katuosuudellaan on usein vilsket-
tä. Riston järjestämissä juoksukilpailussa 
kaikki ovat voittajia.  Ilmankos ovikello soi 
usein ja kysellään Riston perään tai oikeam-
min: ”Onko Listo kotona?”



KirKKovaKan retKi 
KesKiaiKamarKKinoille

Lauantaina 19.8. neljäntoista kulosaa-
relaisen seurue matkasi tilausbussilla 
Kulosaaren kirkkovakka ry:n retkel-
le Hämeenlinnan keskiaikamarkki-

noille. Esiintyjää ja esille panijaa oli jos jon-
kinlaista! Seurasimme muun muassa hurjaa 
viikinkitaistelua, Puolasta asti saapunutta 
hevosturnajaisseuruetta, erilaisia käsityö-
läisnäytöksiä ja musikantteja. Tarjolla oli 
myös monenlaista ruokaa ja lapsille omaa 
ohjelmaa. Seurueemme söi yhdessä linnan 
Kruunuleipomon parvella. Onni oli mat-
kassa, sillä kaatosade alkoi vasta sillä het-
kellä, kun astuimme paluubussiin. 

KIRKKOVAKKA JÄRJESTÄÄ retkiä joka 
vuosi ja mukaan ovat tervetulleet kaikki 
kulosaarelaiset! Osallistuminen ei vaadi jä-
senyyttä. Jos haluat lisätietoa Kirkkovakan 
tulevista tapahtumista tai tukea yhdistyksen 
toimintaa, tutustu osoitteessa: 
kirkkovakka.wordpress.com.

Avainapteekki 
on lähelläsi.

Avainasiakkuus kannattaa!

Liittyminen on 
helppoa ja maksutonta.

Ostohyvitystä heti 
kassalla jopa 8 %.

Vaihtuvia kuukausi-
tarjouksia.

Hitsaajankatu 13, 00810 Helsinki
p. 020 741 5260 (pvm/mpm)
Avoinna: ma-pe 9–20, la 10–15Herttoniemenranta

Hei, liitypä avainasiakkaaksemme!

Kulosaaren picassot

Raikuva nauru rikkoo syvän hiljaisuuden, kun 
joukko punaposkisia naisia katselee teoksiaan. 
On piirretty reilun tunnin verran asetelmia 
Kulosaaren taidekoulun aikuisten kurssilla. 

Kuvataideopettaja Kata Ruohtulan opastuksella oppi-
laat ovat harjoitelleet nk. asetelman sokkopiirtämistä 
tussilla siten, että koko esine on piirrettävä jatkuvalla 
viivalla, nostamatta tussia paperilta. Sen jälkeen teoksia 
on saanut parannella valkoisella ja mustalla hiilikynäl-
lä. Niiden avulla muotoihin on saatu lisää ”valöörejä”. 

”MINÄ EN sitten osaa piirtää lainkaan”, oli useamman 
osallistujan alkutervehdys. Asenne vaihtui kuitenkin 
pian, sillä tiukka keskittyminen auttoi siirtymään 
omista peloista rentoon ilmaisuun. Aikuisenakin voi 
vielä oppia piirtämään ja nauttimaan luomisen iloista. 

KULOSAARELAISILLA ON vuonna 2014 perustettu 
taidekoulu, jossa on nykyisin 13 ryhmää ja oppilaita yli 
100. Taidekoulu on perusopetuksen ohella toteuttanut 
taideprojekteja yhteistyössä saaren päiväkotien ja pe-
ruskoulujen kanssa. www.kulosaarentaidekoulu.fi  ja 
www.facebook.com/kulosaarentaidekoulu

Kulosaaren ”picassot” teostensa äärellä, Kata Ruohtulan (neljäs 
oikealta) ohjaamina.

TEKSTI  JA KUVA L I ISA HORELLI

TEKSTI  JA KUVA  JENNI  KALLIO

Hämeenlinnan keskiaikamarkkinat järjestettiin elokuun puolenvälin paikkeilla.

Svinhufvudintie 1
K U L O S A A R E N  O S T O S K E S K U S

 050 - 557 0740

HAMMASLÄÄKÄRI

TERVETULOA

TANDLÄKARE

Riitta Lehto



Kiinteistömaailmalla on kattava tarjonta erilaisia etuja ja palveluita, joiden avulla kodinvaih-
tosi sujuu toiveidesi mukaisesti. Kiinteistömaailma - helpoin tapa ostaa ja varmin tapa myydä.

Siru Virtanen
LKV, KED

Kiinteistömaailma Kallio
050 3866 645

siru.virtanen@kiinteistomaailma.fi

Olen perehtynyt sekä huoneistojen
että kiinteistöjen myyntiin,

erityisosaamisenani yksiöt ja kaksiot
sekä omakotitalot.

asiakkaista
suosittelee

98%

Onnistunut asuntokauppa alkaa itselleen parhaan välittäjän valitsemisesta. Jos kodinvaihto tai
sijoitusasunnon ostaminen on sinulle ajankohtaista, ota minuun yhteyttä. Saat aikaansaavan
ja luotettavan välittäjän huolehtimaan asuntokaupoistasi. Laillistettuna kiinteistönvälittäjänä
vahvuuksiani ovat asiantuntevuus ja hyvän välitystavan noudattaminen.
Minulla on Kiinteistömaailman välittäjänä käytössäni myös alan tehokkaimmat
markkinointikanavat. Välittäjänäsi autan sinua asunnonvaihdon suunnittelussa ja pidän
huolta, että asuntosi markkinoidaan parhaalla tavalla.
Koska kodinvaihdossa liikkuvat isot rahat ja tunteet, välittäjä kannattaa valita huolella.
Minulta saat huolettoman kodinvaihtokokemuksen ja rehellisen ja reippaan yhteydenpidon
kaupan eri vaiheissa. Koulutukseltani olen viestinnän ammattilainen, opintoni suoritin
Yhdysvalloissa. Olen työskennellyt myös mainos- ja tietopalvelualalla ja aktiivisen perheen
arjen pyörittäminen on antanut minulle valmiudet organisoida asioita tehokkaasti. Teen sen
mitä lupaan ja välitän aidosti.

 Asiakkaitteni antamaa palautetta

"Olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen Sirun antamasta palvelusta. Hän hoiti asuntoni
myynnin kaikin puolin ammattitaitoisesti. Iso plussa myös hänen positiiviselle asenteelle -
voin lämpimästi suositella häntä tuttavilleni."
 Myyjä, Hermanni

 
 

 
 

KULOSAARESSA TAPAHTUU

Kulosaarelaisohjaaja Heini Tola on ohjannut näytelmän johta-
maansa teatteriin, joka sijaitsee  Erottajalla. Hän on kirjoittanut 
näytelmän yhdessä Anneli Kannon kanssa. Tola ja Kanto toteavat 
näytelmän käsiohjelmassa: ”Sisällissodasta on kirjoitettu hyvin 
paljon, mutta Helsingistä, työväenvallan pääkaupungista, varsin 
vähän. Kuitenkin Helsinki kantaa historiaa. Vallankumous lähti 
liikkeelle Siltasaaresta, punakaartin esikunta toimi Smolnassa ja 
kansanvaltuuskunta Säätytalolla.

Erottaja 1917-19178 kertoo sisällissodasta nuoren tytön, piika 
Ida Redsvenin, kohtalon kautta. Kun kansa jakautuu jyrkästi 
köyhiin ja hyvin toimeentuleviin ja ilmapiiri käy vihasta pak-
suksi, ollaan vaarallisessa tilanteessa. Silloin ja nyt.”

Näytelmällä on toinenkin yhtymäkohta Kulosaareen. Näytel-
mässä esiintyvällä Rosenqvistin pariskunnalla oli huvila nykyi-
sessä osoitteessa Hopeasalmenranta 4. (Talo on vielä paikallaan.)

Näytelmästä on tullut tavattoman suosittu ja näytökset ovat lä-
hes loppuunmyytyjä. Teatterin lipunmyynti on avoinna tiistais-
ta perjantaihin klo 11-14 sekä tuntia ennen esitystä (09 4342510). 
Lisätietoja Teatteri Avoimien Ovien kalenterista ja näytöksistä 
www.teatteriavoimetovet.fi.

Lukutupa on avoinna kaikille kulosaarelai-
sille tiistaisin ja torstaisin klo 16-19. Niin van-
ha kokoelma kuin uudet kirjat ovat lainat-
tavissa kotiin. Jonotusajat ovat toistaiseksi 
olleet turhankin lyhyitä. Käyttäkää kulos-
aarelaiset hyväksenne tätä mahdollisuutta, 
löytäkää kulosaarelaiset.fi > Lukutupa -si-
vulta lista syksyn uutuuksista ja tulkaa Yh-
teiskoululle (Svinhufvudinkuja 6 tai Ståhl- 
berginkuja 1) hakemaan lukemista!

Lukutuvan teemaillat jatkuvat entiseen 
tapaan kerran kuussa. Syksyn alkajaisiksi 
kuultiin Anu Utriaisen mielenkiintoinen 
esitys Ateneumin näyttelytoiminnasta ja 
siihen liittyen erityisesti modernismin eri 
vaiheiden liittymisestä yhteiskunnalliseen 
ympäristöön. 

Tervetuloa kuuntelemaan loppusyksyn 
esityksiä!

Tiistaina 31.10. klo 18-19 on kahden ku-
losaarelaisen professorin, fennougristi Riho 
Grünthalin ja arkeologi Mika Lavennon 

yhteinen esitelmä suomalaisten ja suomen 
kielen alkuperästä nykytutkimuksen valos-
sa.

Torstaina 16.11. klo 18-19 teatterialan mo-
nitoimija Heini Tola kertoo näytelmästä 
Erottaja 1917-1918. (Lisätietoa alempana)

Torstaina 30.11. klo 18-19 Kulosaaren Rib-
bingshof – Sata vuotta rinnakkain -teoksen 
päätoimittaja  Elina Seppälä kertoo Ribbin-
ginhovin ja uusimman kulosaarelaiskirjan 
vaiheista.

Torstaina 25.1.2018 kevään ensimmäisen 
iltatapahtuman asiantuntija on merenkul-
kuneuvos Juha Nurminen, joka tunnetaan 
Itämeren suojelijana ja merellisen kulttuu-
rin vaalijana. Kevään muu ohjelma on vielä 
vahvistamatta, mutta melko varmasti tul-
laan kuulemaan kirjailija Venla Hiidensa-
loa ja Leena Majanderia, ehkä myös Johan 
Bargumia. Tarkempaa tietoa tulee lehden 
seuraavassa numerossa.

Näytelmä Erottaja 1917-1918 
Teatteri Avoimissa Ovissa
TEKSTI   IR IS  SCHWANCK

Keskiviikkoiltaisin klo 20:00 alkaen Ostos-
keskuksen ravintola Kuparilyhdyn klubivi-
sa kerää innokkaita kulosaarelaisia vastaa-
maan kimurantteihin kysymyksiin. Kuuma 
kilpailu nostaa tunnelman kattoon! Jouk-
kueiden tunteet kuumenevat, mutta vähi-
tellen huumori ja nauru vapauttavat osallis-
tujat yhteiseen iloon.

Kulosaarelaiset ry:n joulubasaari on lauan-
taina 16.12. klo 11 – 15 Seurakuntasalissa. 
Tämä on samalla kutsu sekä asiakkaille että 
myyjille. Lisätietoja saat yhdistyksen halli-
tuksen jäseniltä, esim. kirsti.santaholma@
gmail.com tai 040 512 8209. 

Suomi 100v – Tukikummit Gaala Kulo-
saaren Casinolla tiistaina 5.12. klo 19.00. 
Illalliskortti 160e/hlö sis. ohjelman ja 
3-ruokalajin menun juomineen. Dressco-
de: Juhlapuku. Tukikummit-säätiö kerää 
varoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, 
varat menevät 100% lyhentämättöminä pe-
rille www.tukikummit.fi. Ilmoittautumiset: 
satu.vakiparta@kolumbus.fi.

Kulosaaren partiolaisten vanhempainyhdis-
tys tarjoilee perinteisen isänpäivälounaan 
sunnuntaina 12.11. klo 12 – 14:30 Kulosaa-
ren seurakuntasalissa. Tarjolla syksyistä hir-
vipataa ja perunapyreetä, jälkiruoaksi ome-
napiirakkaa ja kastiketta ja kahvia tai teetä. 
Lounaan hinta aikuisilta 15 euroa, lapsilta (7 
- 18 v.) 10 euroa ja alle kouluikäisiltä 5 euroa.

Kulosaaren Vestan jääpallokausi alkaa mar-
raskuussa Kontulan ja Oulunkylän tekojää-
radoilla.

Olet tervetullut pelaamaan jääpalloa ki-
vaan porukkaan. P13-joukkue on 2005-06 
syntyneille, P11-joukkue ja jääpallokoulu 
2007 ja sitä nuoremmille lapsille. Voit tul-
la suoraan harjoituksiin, joista ilmoitan 
Vestan verkkosivulla www.vesta-bandy.net, 
kun tekojäät avautuvat. Ota vapaasti yhteyt-
tä: merit.lemminki@elisanet.fi tai puh. 050 
596 3679.

Kulosaarelaisten luKutupa vesta tiedottaa

KuparilyHdyn visa

tuKiKummit -gaala

isänpäivälounas

Kulosaaren ala-asteella on perinteiset joulu-
myyjäiset lauantaina 25.11. klo 11 – 14.

Kulosaaren yhteiskoululla on joulumyyjäi-
set sunnuntaina 26.11. klo 12 – 16.

JoulumyyJäisiä

leposaaren Kappeli 
90 vuotta

Pyhäinpäivänä 4.11. vietetään kappelin 
90-vuotisjuhlaa.
Tutustu  tarkemmin päivän ohjelmaan si-
vulla 6.

Seuraa Kulosaaren tapahtumia internetin 
sivustolla www.kulosaarelaiset.fi tai face-
bookissa Kulosaaren perheet -kuvakkeen 
alla käytäviä keskusteluja. Ole itse aktii-
vinen kyseisillä sivuilla tai ota yhteyttä 
Kulosaarelaiset ry:n hallituksen jäseniin 
saadaksesi toiveesi, ideasi, harmistuksesi... 
keskustelun aiheeksi.
Kulosaarelaiset ry:n järjestämä toiminta on 
kaikille avointa. Tervetuloa mukaan!

KULOSAARESSA TAPAHTUU
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Kutsu yHteiseen 

-festivaliin

Viime vuonna saaressa syttyi ainakin 24 päivänä jouluvalot. 
Tapahtumassa oli mukana saaren koulut, yrittäjiä, koteja 
ja kirkko. Joulukuun hämärässä valot ja tapahtumat nos-
tivat tunnelmaa. Oli hauskaa tavata naapureita ulkona 

pidempäänkin kuin vain tervehtimisen verran.

JOULUKUUN ALUSSA on taas 24 valopäivää! Jos haluatte olla päi-
vän Jouluvalotalo, niin rohkeasti ilmoittautumaan! Voitte valaista 
talonne loistavasti tai järjestää jotain muuta kivaa. Viime vuonna 
mm. Brändö lågstadien viidesluokkalaiset järjestivät Lucia-basaa-
rin ja keräsivät rahaa leirikouluun. Ribbinginhovissa laulettiin 
kauneimpia joululauluja, Armas Lindgrenin tiellä nautittiin glögiä 
ja jouluherkkuja, Vähäniityntiellä katseltiin Lumiukko-elokuvaa 
ja Hopeasalmentiellä valoa toivat tiernapojat.

JOS HALUATTE talonne, taloyhtiönne tai vaikka koko kotika-
tunne osallistuvan päivän jouluvalotapahtumaksi, ilmoittaudu 
10.11. 2017 mennessä: satu.vakiparta@kolumbus.fi! Voitte ilmoittau-
tumisen yhteydessä kertoa millä tavalla haluatte tuoda valoa Kulo-
saareen. Voitte laittaa viestiin myös toiveenne päivästä.

TERVETULOA KAIKKI mukaan luomaan jouluista ja lämmintä 
tunnelmaa - Valaistaan taas koko Kulosaari!

Bertel Jungin asemakaava 
vuodelta 1917

Hinta 159 €
Koko 49 x 60 cm 
Käytä maksaessa viitettä: 26

Postikorttipaketti, 20 kpl
Hinta 20 €
Koko 14,8 x 12 cm
Käytä maksaessa viitettä: 13

Lähetä kopio maksusta 
Kari ”Retu” Lampénille: 
retu.lampen@icloud.com 
ja sovi hankintasi noudosta.

Maksun saaja: OY KULOSAARI 100 V. 
BRÄNDÖ 100 ÅR AB
Tilinumero: FI8880001071169792

Isänpäiväksi tai itselle palanen 
Kulosaaren historiaa seinäkarttana 
tai postikortteina

Huvilakaupungin 
myyntiesite vuodelta 1907

Hinta 99 €
Koko 31,2 x 29,3 cm
Käytä maksaessa viitettä: 39I fjol tändes juleljus på ön på minst 24 dagar. Öns skolor, entre-

prenörer, hem och kyrkan deltog i evenemanget. I mörkret av 
december lyfte ljus och evenemang stämningen. Det var trevligt 
att träffa sina grannar ute längre än bara för att säga hej.

I BÖRJAN av december kommer vi igen ha 24 ljusdagar! Om du 
vill anmäla ditt hus som Juleljushus, anmäl dig nu! Ni kan lysa upp 
ert hus fint eller anordna något annat roligt. Förra året ordnade 
Brändö lågstadiets femteklass en Lucia-basar och samlade pen-
gar för lägerskola. I Ribbinghov sjöng man de finaste jullåtar, på 
Armas Lindgrens väg drack man glögg och åt juldelikatesser, på 
Lillängsvägen såg man filmen Snögubben och på Silversundsvägen 
skapade stjärngossarna en julig stämning.

OM NI vill att ert hus, bostadsförening eller till och med hela ga-
tan ska delta som dagens Juleljusevenemang, skicka anmälan senast 
10.11.2017 till satu.vakiparta@kolumbus.fi! I samband med anmälan 
kan ni berätta hur ni vill lysa upp Brändö och om ni har några öns-
kemål på datum.

VÄLKOMNA ALLA till att skapa en julig och varm stämning – låt 
oss lysa upp hela Brändö igen!

inbJudan till gemensamma 
 

-festivalen

TEKSTI   SATU VÄKIPARTA   

KUVA  SUVI  HUTTUNEN

KULOSAAREN JOULUVALO

JULELJUS PÅ BRÄNDÖ



OFFENTLIG MEDDELANDE. 
DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

JULKINEN TIEDOTE. 
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

TERVETULOA BLINEILLE
TI - PE  klo 17 - 21

Syksyn edetessä ja iltojen pimetessä on ihana herkutella 
tirisevillä blineillä. Katamme buffetpöydän runsaine 

lisukkeineen - tervetuloa nautiskelemaan!

www.kulosaarencasino.fi   ·   Hopeasalmenpolku 1   ·   09 6128 6200


