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Tulossa kyläavustaja -palvelu
Kulosaarelaiset ry on yhdessä
Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa palkkaamassa kyläavustajan.
Hänen tehtävänä on erityisesti
auttaa ikääntyviä kulosaarelaisia
arjen askareissa.
Kyläavustaja on kylätalkkari ja
asiamies
Kyläavustajan tehtäviä voivat olla kaikki jokamiestason palvelut

kuten: lumenluonti, pihatyöt, pienet kiinteistön kunnostustyöt, asiointi, pienimuotoiset kuljetuspalvelut, siivoaminen, puiden pilkkominen ja atk-tuki. Avustaja ei
saa kiivetä katolle tai tehdä esim.
sähkötöitä
Heti, kun saamme palkattua kyläavustajan, informoimme lisää,
mistä ja miten kyläapua voi tilata
omaan kotiin.

Tule vuosikokoukseen
Kulosaarelaiset ry:n vuosikokous pidetään seurakuntasalilla
maanantaina 18.3 2013 klo 18.30. Tervetuloa!
Brändöborna rf:s Årsmöte hålls i församlingssalen måndagen
den 18.3 2013 kl. 18.30. Välkommen
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tarvitaanko Kruunuvuoreen Suomen
kallein silta?
Helsingin kaupunki järjestää
näyttelyn ”Kruunusillat” 20.29.3. Vähintään miljoonan maksanut arkkitehtikilpailu on käyty ja asiantuntijat esittelevät ehdotuksia siltayhteydeksi Kruunuvuorenrannan ja Helsingin
keskustan välille.
Päätöstä sillan rakentamisesta
ei ole kuitenkaan tehty. Kaupungilta löytyy rahaa paitsi kalliiseen kilpailuun myös sen
esittelyyn. Näin
luodaan illuusio,
että silta on jo
tulossa.
Siltakuvissa ei
esitellä massiivisia rakenteita,
vaan silta piirretään kepeänä ja
taustalla paistaa
ikuinen aurinko.
Todellisuudessa kevyen liikenteen silta keikkuisi kahdenkymmenen metrin korkeudessa sateessa ja tuulessa. Talvisäästä
on lähivuosina saatu nauttia

syksystä Vappuun - kunnon
myrskyissä ratikka sillalla
voittaisi pelottavuudessaan
Linnanmäen kummitusjunan.
Sillan kustannukset ovat
noin 300 miljoona euroa.
Melko paljon kaupungin
rahaa reilun 10.000 asukkaan uudelle asuinalueelle.
Vastaavalla matematiikalla
kaupungin pitäisi olla valmis sijoittamaan 150 miljoonaa Kulosaaren kokoiselle
asuinalueelle, mutta jo kymmenesosalla toteutuisi koko kylän toiveet
omasta kirjastosta,
terveydenhoitopalveluista ja kylätalosta.
Kruunuvuorenrannan joukkoliikenne voidaan toteuttaa myös
lauttaliikenteenä. Sen hyötynä
on kustannussäästöt – lauttalii-

Silta maksaa
300

miljoonaa

kenteen vaatimat investoinnit
maksavat noin seitsemäsosan
verrattuna siltaan. Lisähyötynä
saa helpon muunneltavuuden:
joko lauttojen määrissä tai niiden
reiteissä. Säästyneillä rahoilla
kaupunki voisi keksiä mielekkäämpää käyttöä kuin epäkäytännöllisten monumenttien rakentamisen.
Satu Väkiparta, Kulosaarelaiset
ry:n puheenjohtaja

GVLK
Valmennus
GVLK pyrkii järjestämään valmennusta kaikille siitä kiinnostuneille. Valmennustoiminta on suunnitelmallista, monipuolista, ja se on tarkoitettu kaikenikäisille ja tasoisille pelaajille.
Minitennis (3-6v) - hinnat alkaen 350 €/kausi, juniorivalmennus (7-18 v) - alka. 350 €/kausi, aikuisvalmennus – alk. 400 €/kausi

Kesäleiri 2013
Viikot 23 – 25, Minitennisleiri (3-6v) – Hinnat alkaen 80 €/vko
Juniorileiri (7-18v) – Hinnat alkaen 170 €/vko
Aikuiskurssit – Hinnat alkaen 100 €/vko

Yrityksille
GVLK tarjoaa yrityksille valmennusta, viikonloppukursseja sekä virkistyspäiviä. Kysy tarjousta!

Tapahtumia 2013
Yleisten luokkien SM-kilpailut, Puumailaturnaus
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Vuoden kulosaarelainen 2012
Toomas on Kulosaaren oman
tennisseuran GVLK:n päävalmentaja ja tekee arvokasta
juniorityötä. Toomaksen tapaa tennishallilla aamuseitsemästä iltakymmeneen. Toomaksen omistautuminen tennikselle ja pyyteetön into, on
lahja koko saarellemme.
Toomaksen tavoitteena lapsija aikuisoppilaille on tehdä
tenniksestä elämänmittainen
harrastus. Toomas itse on ollut Viron junioritenniksen
huippu ja hänellä on myös

kansainvälisen tennistuomarin koulutus. Toomas pärjää
opettajana: viron, englannin,
suomen, saksan, venäjän ja
ruotsin kielillä. Toomaksen
mottona on ”NEVER EVER
GIVE UP!”
Nimi: Toomas Jurikivi
Lempinimet: Tom, Tomba,
Tumppi, Tomppa
Syntynyt. 5.2.1986
Kotikaupunki: Tallinna
Asuu Helsingissä

Keskustelua kulosaarelaiset.fisivuilla
HAMMASLÄÄKÄRI
RIITTA LEHTO
Svinhufvudintie 1
00570 HELSINKI
KULOSAAREN OSTOSKESKUS
p. 09-6212266 ja
050-5570740
TERVETULOA

”Pysäköintipaikat vähenivät Kulosaaressa. Svinhufvudintien etelälaidalle
on viikonlopun aikana ilmestynyt Pysäköinti kielletty -merkit. Noin 30
asukaspysäköintipaikkaa hävisi yhdessä yössä.”
R-kioskilla ei enää pakettien vastaanottoa.
Bussi 16 reitti on muutettu kulkemaan
Kruunuhaan kautta ja samalla Hakaniemen tori on jäänyt pois reitiltä.
Kruunuhaan kauttakulku on erittäin
hyvä asia, mutta myös Hakaniemi pitäisi saada reitille takaisin. Torille ja
halliin meno on hankalaa kahdella
kulkuneuvolla. Hakaniemiemestä on
myös monipuoliset jatkoyhteydet eri
suuntiin.
Kruunusiltojen rakennussuunnitelma
ärsyttää monia.
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R-Itella Oyj
Julkinen tiedote

Kulosaarella ei ole enää kirjastoa —
lukutuvastako ratkaisu?
Kulosaaren kirjasto katosi
vanhan koulurakennuksen
mukana, eikä ensi jouluksi
valmistuvaan uudisrakennukseen tule uutta kirjastoa.
Vaan ei hätää! Lukutupa on
keksitty uudelleen.
Lukutuvat olivat kyläkirjastojen edeltäjiä yli sata vuotta
sitten. Ne perustettiin järjestöjen voimin ja hoidettiin vapaaehtoistyöllä. Muutamia
uusimuotoisia lukutupia on
nyt tehty lakkautettujen kuntien kyliin ja pieniin kaupunginosiin.
Kirjaston nimeä ei saa käyttää "lainaamosta", jossa ei
ole kirjastoalalle koulutettua
vakinaista henkilökuntaa.
Lukutupa on joustavampi käsite kuin perinteinen kirjasto.
Kulosaaren yhteiskoulu ja
sen tarmokas rehtori ovat
ryhtyneet toimeen yhdessä
Kulosaarelaiset ry:n kanssa.
Hankkeilla on rakentaa yh-

teiskoulun yhteyteen noin
150 neliömetriä uutta tilaa.
Sinne siirtyisi koulun oma
kirjasto talon sisältä ja sinne
perustettaisiin lukutupa saarelaisille.
Koulukirjasto hoidettaisiin
kouluaikoina sivareiden voimin kuten nykyisinkin. Lukutuvan aukioloaika jatkuisi iltaan ja viikonloppuihin vapaaehtoisvoimin. Kirjakokoelma olisi peräisin kahdesta lähteestä, koulukirjastosta
sekä saarelaisilta koottavista
teoksista, tallenteista ja lahjoituksista.
Lukutuvalle on hahmoteltu
monta roolia. Siitä tulisi saarelaisten kohtauspaikka niin
päiväsaikaan kuin iltaisinkin,
koululaisten iltapäivätoiminnan tila, kirjojen vaihto- ja
myyntipiste sekä tietysti
myös kaupunginkirjaston
nouto- ja palautuspaikka,
eräänlainen paikallaan seiso-

va kirjastoauto. Lukutuvasta
löytyisi myös kokoustilaa päiväsaikaan koululaisten ryhmille ja illalla vapaalle kansalaistoiminnalle. Tarjoilu hoidettaisiin automaateilla.
Kunnianhimoisena tavoitteena
on tehdä lukutuvasta opetusväline. Se on tarkoitus rakentaa ja kalustaa kokonaan kierrätysmateriaaleista, ehkä siirtorakennuksena. Lisäksi siihen on tarkoitus rakentaa monipuolinen uusiutuvien energialähteiden varustus. Tämä
toimisi talon lämmityksessä
samoin kuin havainnollistamaan eri energiamuotojen
hyödyntämistä fysiikan ja biologian opetuksessa. Se täydentäisi yhteiskoulun upouutta kasvihuonetta.
Lukutupaa suunnitellaan nyt.
Se rakennetaan ensi vuonna ja
sen pitäisi valmistua viimeistään vuoden 2015 alussa.

