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Kulosaarelaiset — Brändöborna
-yhdistyksen vuosi
Kulosaarelaiset—Brändöborna –
yhdistyksen vuosi 2009 on ollut vilkas. Asialistalla ovat olleet esimerkiksi seuraavat asiat:
• Kulosaaren uusi nettisivu www.
kulosaarelaiset.fi
• Seuran 30-vuotisjuhlanäyttely
”Kauneus sydämessäni asukoon” — Wäinö Aaltonen ja Aleksis Kiven muistomerkkihanke
• Lottis-hanke (Kulosaaren monitoimitalo)
• Kruunuvuorenselän sillan vaihtoehdot (bussi- ja henkilölautta)
• Kulosaaren ala-asteen ja päiväkodin tilanne
• Adressi Kulosaaren kirjaston puolesta
• Kulosaaren turvallisuus ja uhkakuvat
• Postin noutopiste Kulosaareen
• Onkimispäivä toukokuussa
• Kulosaari-päivä elokuussa
• Joulukatu
Yhdistyksessä ovat toimineet seuraavat työryhmät:
• Kaavoitus- ja liikennetyöryhmä
• Ympäristö- ja vihertyöryhmä
• Huvi- ja viihdetoimikunta
• Lottis-ryhmä
• Turvallisuustyöryhmä
• Ostarityöryhmä
• Nettisivuryhmä
Seuran toimintasuunnitelma ja kertomus ovat luettavissa sivuilta
www.kulosaarelaiset.fi. Seuran työryhmät tarvitsevat uusia aktiiveja
ihmisiä. Helpoimmin seuraan saa
yhteyden nettisivun palautetoiminnolla.
Allekirjoita adressi Kulosaaren kirjaston puolesta. Adressin löydät ainakin R-kioskista,
Alepasta, pesulasta, kukkakaupasta ja Kulosaaren seurakunnasta.

Kulosaaren toinen joulukatu järjestettiin ostarilla 12. joulukuuta.
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MIKÄ ON LOTTISHANKE?
Lottis on Kulosaaren aktivistien kehittämä uudenlainen malli koulu-,
päiväkoti- ja kirjastotalon
aikaansaamiseen. Hankkeen perustana olisi yksityinen kiinteistöyhtiö, jossa kaupunki olisi päävuokralaisena. Koulun,
päiväkodin ja kirjaston
lisäksi Lottis-taloon tulee
myös muita, lähinnä yrityspohjaisia, toimintoja,
jotka ovat yksityisesti
ylläpidettyjä. Hankkeen
rahoittajaksi halutaan
kotimainen eläkevakuutusyhtiö.
Lottisrakennuskokonaisuus
suunnitellaan pystytettäväksi nykyisen koulun
tilalle.
Asiasta enemmän osoitteessa www.kulis.fi

K U L O S A AR E L AI S E T -lehti

Kulosaari-päivä pidettiin kauniina elokuun suvipäivänä Kluuvin puistossa.

Kulosaarelaiset-lehteä
ei enää postiteta kaikkiin kotitalouksiin. Se
lähetetään postitse tai
sähköpostissa vain niille
seuran jäsenille, jotka
ovat tätä erikseen halunneet. Katso www.
kulosaarelaiset.fi - Liity
jäseneksi. Lehteä saa
saaren liikkeistä ja
muista tiloista.
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Kulosaari lyhyesti
Kulosaaren huvilakaupungin perusti 1907 joukko ennakkoluulottomia miehiä, joilla oli unelma esikaupunkiasumisesta eurooppalaisen puutarhakaupunkiaatteen
hengessä. Yhdyskunnasta tuli omavarainen; vesilaitos,
sähkölaitos, raitiotie, höyrylautta, palokunta, koulut,
kaupat ja katuverkko tehtiin ilman ulkopuolista apua.
Kulosaari sai kaksikielisen seurakunnan ja
hautausmaan. Huvilakaupunkiosakeyhtiö
muuttui kunnaksi 1922.
Kun pääkaupungin pinta-ala suuressa alueliitoksessa 1946 viisinkertaistui, myös Kulosaari
liitettiin Helsinkiin. Kaupunginosa sai 1960luvulla kerros- ja rivitalolähiön, ostoskeskuksen
ja moottoritien. Metro
saatiin
1980-luvulla.
Suurkaupungin keskellä
jäänyttä saarta halkaisee vilkas raide- ja autoliikenne.
Kulosaari on neljän koulun kaupunginosa. Saarella on
koululaisia enemmän kuin missään muualla Helsingissä.

Kulosaari on 3700 suomalaisen koti. Lisäksi lähetystöissä asuu ulkomaalaisyhteisö. Kaksi kolmesta kulosaarelaisesta asuu kerrostaloalueella.
Viidennes saarelaisista puhuu ruotsia äidinkielenään.
Kotimaisten kielten lisäksi saarella kuulee englantia ja
monia muita kieliä.
Puutarhakaupungin idyllistä on säilynyt yhteisöllisyys. Joissain kulosaarelaissuvuissa on menossa
jo viides sukupolvi. Kulosaarella on vahva kotiseutuylpeys. Saarella
vuosien varrella asuneiden merkkihenkilöidenmaine velvoittaa.
Kulosaaren väestön vaihtuvuus, yli 500 asukasta
vuodessa, on Helsingin
vanhojen kaupunginosien
suurimpia.
Uutta asukasta tervehtii
merellinen pienyhteisö,
jonka palvelut, harrastustoiminta, kouluolot ja liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Kulosaaren puistomaisessa maisemassa mieli lepää, ja heti naapurissa ovat
Mustikkamaan virkistys- ja urheilutilaisuudet.

Vårt hem Brändö

Isoja ja pieniä uutuuksia

Brändö villastad grundades på 1907 av män med en
dröm at grunda ett nytt förstadsområde i stil med de
spirande trädgårdsstäderna. Man byggde i egen regi
vatten- och elverk, spårvagnar, ångfärja, brandverk och
skolor.
Villastandsbolaget förvandlades till en egen kommun
på 1922 och kommunen inkorporerades med Helsingfors år 1946. På 1960-talet byggdes det höghus samt
ett köpcentrum, en motorväg och senare på 1980-talet
metron. Nu delas ön i tu av en bred trafikled.
Brändö har fyra skolor. Cirka 3800 finländare och
många diplomater bor på ön. Under skoldagar gästas
ön av flera hundra skolungdomar och daghemsbarn.
Knappt 1/3 av befolkningen bor i den gamla villastaden.
En femtedel av befolkningen har svenska som modersmål. Dessutom hörs engelska talas allt oftare på ön.
Detta beror på den ökande utländska befolkningen och
de många ambassaderna.
Någonting av denna den självständiga kommunens
stämning har bevarats. Många gamla släktena som
troget bor kvar på ön, t.o.m. i femte generationen. Den
lokala identiteten och hembygdskänslan är stark på
Brändö. Det beror dels säkert på det att många berömda personer bott på ön.
Befolkningens snabba omväxling, över 500 personer
årligen, hör till de snabbaste i Helsingfors gamla stadsdelar. De nyinflyttade möts av ett havsnära samhälle,
som har ett rimligt serviceutbud och föreningsverksamhet, utomordentliga skolor och trafikförbindelser. Dessutom har ön tillsammans med intill liggande Blåbärslandet konditions- och idrottsmöjligheter.

Näyttää jo melko varmalta,
että uusi monitoimitalo saadaan entisen koulun tilalle.
Ratkaisematta on vielä, saadaanko se kaupungin hankkeena 5–6 vuodessa vai yksityisenä Lottiksena alle 3
vuodessa. neuvottelut ovat
kesken.
Jos tuloksena on Lottis, tulee
siitä uraa uurtava julkisen ja
yksityisen yhteistoiminnan malli, meidän kaikkien – ja
varsinkin meidän lastemme ja lastenlastemme – iloksi
ja hyödyksi.
Oikea talvikin on saatu aikaan ihan ilman julkisen vallan
toimia tai yksityisiä ponnistuksia. Seuramme koettaa
pikimmiten vetää kenties oikein latuhöylällä ylläpidetyn
yhteisen hiihtoladun Kluuvin puistoon. Laskiaisriehassa
ja lasten hiihtokisoissa tavataan toivottavasti valkoisilla
hangilla.
Heikki Kukkonen
Puheenjohtaja

Medlemsbladet Kulosaarelaiset
Medlemsbladet distribueras inte längre till alla
hushåll. Det skickas per post eller e-post endast till
dem som uttryckligen önskat det. Se hemsidan
www.kulosaarelaiset.fi - Bli medlem i föreningen.
Medlemsbladet finns att få bland annat i butikerna
på Brändö.
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Kulosaaren turvallisuus
ja uhkakuvat
Marras-joulukuussa ilmestyi Helsingin sanomalehdissä muutamia kulosaarelaisten kirjoituksia,
joissa väitetään saaren turvallisuustilanteen huonontuneen merkittävästi. Syylliseksi osoitettiin
Svinhufvudintien Tukikodin asukkaita. Myöhemmin keskustelu jatkui mm. Vartti-lehdessä.
Seuraava Kulosaarelaiset - Brändöborna -seuran
kannanotto julkaistiin Helsingin Sanomissa
19.11.2009.
Välittämistä ja nollatoleranssia
Kulosaarelaisia hätkähdytti kaksi lukijakirjettä (HS
14.11 ja 17.11), joissa kaupunginosamme väitetään oleva pelon lamauttama narkomaanien ja
huumekaupan pesä. Kirjoittajat uskovat, että häiriöiden syypää on Kulosaaren tukikoti, asunnottomien ja mielenterveysongelmista kärsivien miesten tuettu asuntola. Kun sinne viime vuonna sijoitettiin päihdekuntoutujien sijaan nuorempaa väkeä, ilmeni häiriötapauksia, jotka tulkittiin muutoksesta aiheutuviksi. Tukikodin henkilökunta on
puuttunut häiriöihin pontevasti ja nopeasti - nollatoleranssilla.
Tukikodin asukkaiden nimittäminen narkomaaneiksi on sydämetöntä. On väärin olettaa, että
järjestyshäiriöt ja huumeiden käyttö olisivat yksinomaan tukikodin asukkaiden syytä.
Olemme kertoneet kantanamme, ettei huumetaustaisten nuorten sijoittaminen neljän koulun ja
metroaseman läheisyyteen ollut onnistunut ratkaisu. Jatkamme yhteistyötä viranomaisten kanssa
ympäristöön istuvan mallin löytämiseksi.
Pelon lietsomisella ei ratkota suurkaupungin ongelmia vaan luodaan ainoastaan lisää pelkoja.
Kulosaari on edelleen rauhallinen ja turvallinen
asuinpaikka. Vahvan ja kaikista väestöryhmistä
välittävän paikallisyhteisön ylläpitäminen vaatii
jatkuvia ponnistuksia ja mielenmalttia. Niitä tarvitaan kaikissa Helsingin kaupunginosissa.
Omsorg och nolltolerans
Brändöborna blev överraskade av en insändare i
HBL den 8.11 (även i Helsingin Sanomat 14.11
och 17.11) där vår stadsdel påstås vara lamslagen av skräck pga. att den lär ha blivit ett näste
för narkomaner och droghandel. Skribenten tror
att orsaken till störningarna är stödhemmet på
Brändö, ett internat för bostadslösa män och män
med mentala problem. Då man i fjol placerade
yngre personer i hemmet i stället för de tidigare
invånare som redan var i rehabilitering, uppstod
problem som nu tolkades bero på nykomlingarna.
Personalen på stödhemmet tog itu med problemen snabbt och med pondus utgående från nolltolerans.
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Att kalla stödhemmets invånare narkomaner är
känslokallt. Det är också fel att anta att ordningsproblemen och droghandeln endast skulle bero
på stödhemmets invånare. På Brändö, såsom i
det övriga Helsingfors, har det funnits olika slags
drogproblem under flera decennier. Man kan inte
heller skönja en plötslig uppgång i brottsstatistiken på holmen.
Vi har framfört som vår ståndpunkt att det inte var
en lyckad lösning att placera unga med drogbakgrund i närheten av fyra skolor och en metrostation. Vi fortsätter samarbetet med myndigheterna
för att finna en annan modell som bättre passar in
i miljön.
Man löser inte storstadens problem genom att
uppvigla till rädsla utan på så sätt skapar man endast flera rädslor. Brändö är fortsättningsvis ett
lugnt och tryggt ställe att bo på. Det krävs ständiga ansträngningar och sinnesnärvaro för att upprätthålla en stark närmiljö som bryr sig om alla
befolkningsgrupper. Detta behövs i alla stadsdelar
i Helsingfors.
Heikki Kukkonen, Kulosaarelaiset – Brändöborna
Keskustelu
jatkuu
nettisivulla
www.
kulosaarelaiset.fi — Chatti
Diskutionen fortsätter i www.kulosaarelaiset.
fi — Chatti

Kulosaarelaiset - Brändöborna föreningens verksamhetsår 2009
• Föreningens hemsida har förnyats
• Föreningens 30-årsjubileumsutställning (Låt
skönheten leva i mitt hjärta, Wäinö Aaltonen
och Aleksis Kivi)
• Projektet "Lottis” (Brändö allaktivitetshus)
• Alternativ till bron över kronbergsfjärden (bussoch personfärja)
• Det finskspråkiga lågstadiets och daghemmets
situation
• Massadress för bevarandet av biblioteket
• Tryggheten och farorna på Brändö
• Postens distributionsplats på Brändö
• Fiskedag i maj
• Brändödagen i augusti
• Julgatan
Följande arbetsgrupper har verkat inom föreningen:
• Planläggning-och trafik
• Miljö-och grönområden
• Fest och underåhllning
• Lottis
• Säkerhet
• Köpcentrum
• Hemsidorna
Föreningens verksamhetsplan och –
berättelse finnas att läsa på hemsidorna www.
kulosaarelaiset.fi.
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Kauneus sydämessäni
asukoon - Wäinö Aaltonen
ja Aleksis Kivi
Aleksis Kiven patsas paljastettiin Rautatientorilla
talvisodan kynnyksellä. Kansallisrunoilijan hahmon loi pronssiin kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen.
Monumentti oli Aaltosen mielestä hänen merkittävin työnsä.
Kubistinen luonnos sai klassisen muodon 1930luvun kulttuuripolitiikan myötä. Taustalla kuohui
itsenäistyneen
Suomen kulttuurielämä
kieliriita, talouskriisi, keskustelu kansallisesta ja modernista
taiteesta.
Kulttuuritaistelu oli
Aa lt os en
triumfi, vaikkei
hän voittanut
patsaan luonnoskilpailuita.
Muistomerkin
Kivestä
tuli
isänmaan sankari ja kärsimysten allegoria.
Näyttely avaa Kivi-hankkeen taustoja ja esittelee
Aaltosen tuotantoa Kulosaaren ateljeessa 19201930-luvuilla. Se myös juhlistaa Aleksis Kiven
175-muistovuotta ja on Kulosaarelaiset ry:n 30vuotisjuhlanäyttely.
Valokuvista suuri osa on ennen julkaisemattomia
arkistokuvia Wäinö Aaltosen museosta. Lähteenä
on käytetty Aleksis Kiven muistopatsastoimikunnan arkistoa, joka on hiljattain talletettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistoon.
Näyttelyn on koonnut ja tekstit toimittanut taidehistorioitsija Anu Utriainen.
Kuvat www.pandiz.fi/wapressi ja www.
kulosaarelaiset.fi .

Kauneus sydämessäni asukoon –näyttely
on avoinna yleisölle Sanomatalon Mediatorilla 29.12. - 10.1. ma - pe 7 - 22, la su 9 - 22, uudenvuodenaattona kello 7 18, uudenvuoden päivänä ja loppiaisena
kello 11 - 17. Se on syksyllä ollut esillä
Stoan galleriassa, A-lehtien toimitalossa
ja kaupungintalon Virka-galleriassa. Helsingistä näyttely siirtyy helmikuussa Turun pääkirjastoon ja sieltä maaliskuussa
Karinaisten kunnantaloon.
Lisätietoja: Anu Utriainen, puh. 040 560
8347.

N UM E R O 1 , 2010

Kutsu Kulosaarelaiset – Brändöborna -seuran vuosikokoukseen
Tervetuloa seuran vuosikokoukseen, joka
pidetään Kulosaaren seurakuntatalossa 3.
päivänä helmikuuta 2010 klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
ja nimetään vuoden kulosaarelainen.

Inbjudan till Kulosaarelaiset ry Brändöborna rf's årsmöte
Föreningens årsmöte hålls i Brändö kyrkas församlinssal onsdagen den 3 februari 2010 kl
18.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Årets Bändöbo utses. Välkomna!

Kulosaaren laskiaiskarkelot
Talven laskiaistapahtuma pidetään Kluuvin
puistossa viikolla 6 (helmikuun 1-5. päivä), jos
sää sallii. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan sivuilla www.kulosaarelaiset.fi ja seuran ilmoitustaululla.
Ohjelmassa on lasten hiihtokilpailu ja kaikenlaista talvista hauskaa.

Fastlagsevenemang
Vinterns fastlagsevenemang går av stapeln i
Gloet vecka 6 (1-5.2.), såvida vädrets makter
står oss bi. Exakt tidpunkt meddelas senare
på hemsidan och på föreningens anslagstavla.
På programmet bland annat skidtävling för
barnen och annat vinterskoj.

