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Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf on kaupunginosayhdistys,
joka työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen, palvelujen,
turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.

Tervetuloa toimimaan!
Maanantaina 23. maaliskuuta on yhdistyksen vuosikokous, jossa valitaan hallitus tulevalle kaudelle.
Toimintaan kaivataan mukaan innokkaita ihmisiä,
jotka haluavat kehittää kotisaartamme.
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf edistää Kulosaaren kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja
kunnioittavana, korkeatasoisena sekä asukkaiden
hyvinvoinnista huolehtivana kaupunginosana. Lisäksi tarkoituksena on edistää vaikutusmahdollisuuksia aluetta koskevien asioiden valmistelussa
ja niihin liittyvässä päätöksenteossa. Tavoitteena
on myös Kulosaaren identiteetin vahvistaminen.
Jotta saadaan aktiivista toimintaa, tarvitaan ak-

tiivisia toimijoita. Tule mukaan toimimaan; ennakko-osaamista tai -kokemusta ei tarvitse olla.
Myös tuleva, Yhteiskoulun kupeeseen tuleva Lukutupa toimii ainakin aluksi vapaaehtoisvoimin.
Tarjolla on mielenkiintoista tekemistä siis muutenkin kuin olemalla yhdistyksen hallituksessa.
Rohkeasti mukaan!
Aurinkoista talvenjatkoa ja tapaamisiin vuosikokouksessa!
Satu Väkiparta, pj
Ps. Pidetään kotisaari elävänä ja suositaan
paikallisia palveluja!

Välkommen med I
verksamheten!
Styrelsen för nästa verksamhetsår väljs på föreningens årsmöte som hålls den 23 mars . Styrelsen
behöver nya, aktiva och innovativa personer som
vill deltaga I utvecklingen av vår hemholme.
Kulosaarelaiset ry- Brändöborna rf främjer Brändös utveckling som en stadsdel där man värderar kultur och miljö samt bryr sig om invånarnas
välfärd.
Vi vill också främja möjligheterna att påverka
planering och beslut om angelägenheter som
berör vår hemholme. Vi vill även stärka Brändös
identitet.

För en aktiv verksamhet behövs det aktiva deltagare. Kom med och agera- du behöver inte ha
tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet .
Läsesalen, som kommer att verka i samband
med “Kulosaaren yhteiskoulu” kommer åtminstone till en början att drivas av frivilliga krafter.
Det finns också meningsfullt arbete att utföra
även utom styrelsen . Kom med I verksamheten !
Med önskan om en solig fortsättning på vintern.Vi ses på årsmötet !
Satu Väkiparta, ordf.
P.S. Låt oss hålla Brändö levande och gynna den
lokala servicen !
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Hur kommer läsesalen att se ut?
Kulosaaren yhteiskoulus nyaste tillbyggnad” Läsesalen” står klar i juni detta år. KulosaarelaisetBrändöborna har ordnat flere ”workshoper” där
man funderat på hur denna, vår ös nya resurs,
skall användas. Bottenplanen på 250 m2 visar redan något om vilka möjligheterna är.
Hälften av byggnaden reserveras för biblioteksverksamhet. Under skoltid är den ett modernt bibliotek och andra tider användes den som läsesal
– en modern helhet med eget referensbibliotek
och låneböcker. Verksamheten sköts avfrivilliga
krafter. Därtill torde stadsbibliotekets insamlingspunkt för låneböcker finnas där – som en permanent biblioteksbuss.
I planerna finns också en tidningshörna och utlåning av DVD’n, liksom även byteshandel med
gamla böcker och försäljning av nya.
Man kommer också att hålla varierande utställningar läsesalen.
Den andra delen av byggnaden kommer dagtid (vardagar) att användas av skolan för undervisning i grupper. På eftermiddagar, veckoslut och
under skolloven står utrymmet till Brändöbornas

förfogande- som en samlingsplats och ett allmänt
vardagsrum. Där kan öns föreningar, företag och
bostadsbolag ordna sina möten och mindre privata tillställningar. I salen, som rymmer ca 100 peroner kan man hålla konserter och mindre teaterföreställningar. Utrymmet är också lämpligt för t.ex
bokcirklar o. dyl.
För lågstadie-elever (åk 3-6) planeras eftermiddagsklubbsverksamhet - en ungdomslokal i miniatyr. De ansvariga för denna verksamhet kommer
också att vara frivilliga aktörer, såsom barnens
föräldrar, mor- och farföräldrar, pensionärer eller
andra intresserade.
Man planerar olika temadagar kring t.ex brädspel, läsning, filmer och varför inte Lego. Varje dag
finns det också möjligheter till en lugn läxläsningsstund.
I denna del av huset kommer det att finnas material och information om Brändös historia, nutid
och framtid i form av bilder, planscher, texter och
DVD’n.
Heikki Kukkonen

Millainen Lukutupa?
Kulosaaren Yhteiskoulun uusin lisärakennus, ”Lukutupa”, valmistuu ensi kesäkuussa. Kulosaarelaiset – Brändöborna on järjestänyt työpajojen sarjan
ideoimaan ja pohtimaan tämän saaremme uuden
resurssin tulevia toimintoja. Rakennuksen pohjapiirros kertoo jo jotain uusien 250 neliömetrin tilojen mahdollisuuksista.
Puolet rakennuksesta varataan kirjastolle. Koulupäivinä se on nykyaikainen koulukirjasto ja muina aikoina lukutupa, uusimuotoinen vapaaehtoisvoimin ylläpidettävä kokonaisuus, jolla on ainakin
oma käsikirjastonsa sekä lainauskokoelmansa. Lisäksi siinä toiminee kaupunginkirjaston lainausja palautuspiste, eräänlainen liikkumaton kirjastoauto. Myös pieni lehtinurkkaus ja tallenteiden lainaus on sen ohjelmassa, samoin käytettyjen kirjojen vaihto- ja uusien myyntipiste. Kirjasto on myös
erilaisten vaihtuvien näyttelyiden tyyssija.
Toinen puoli rakennusta on arkisin päivällä koulun ryhmäopetustilaa ja iltapäivisin sekä viikonloppuina ja loma-aikoina luonteeltaan saarelaisten
julkinen olohuone ja kohtaamispaikka. Siellä voi-

vat saaren yhdistykset, yritykset ja taloyhtiöt järjestää kokouksiaan sekä yksityiset pienimuotoisia
perhejuhliaan. Noin 100 hengen salissa voidaan
pitää konsertteja sekä harjoitella ja esittää pienimuotoisia näytöskappaleita. Myös erilaiset opintopiirit, kuten kuvataide-, kirjallisuus- ja kieliteemaiset tulevat kysymykseen.
Lukutuvan tärkeä iltapäivien toimintamuoto tullee olemaan alakoululaisten (3.- 6. luokat) vapaa iltapäiväkerho, eräänlainen mininuorisotalo. Senkin
vastuuhenkilöt ovat pääasiassa vapaaehtoisia, lasten vanhempia, eläkeläisiä, mummoja ja vaareja.
Toimintamalliin on suunniteltu kuuluviksi erilaiset
teemapäivät kuten lautapelien, lukemisen, elokuvien ja vaikka legojen päivät. Joka päivään liitetään
myös mahdollisuus rauhalliseen läksyjen lukuun.
Tähän osaan taloa kootaan myös Kulosaari-infoa niin saaremme menneisyydestä, nykypäivästä kuin tulevaisuudestakin, kuvina julisteina sekä
tekstien ja tallenteiden muodossa.
Heikki Kukkonen
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KULOSAARELAISET ry.

BRÄNDÖBORNA rf.

Vuosikokous pidetään
Kulosaaren ala-asteella
maanantaina 23.3.2015 klo 18.30.
Kyösti Kallion tie 1

Årsmötet hålls i
Kulosaaren ala-aste
måndagen den 23.3.2015 kl.
18.30.
Kyösti Kallios väg 1

Tervetuloa!

Välkomna!

VUOSIKOKOUS

ÅRSMÖTE

Yhdistyksen vuosikokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:

Föredragningslista

1. Kokouksen avaus

1. Mötets öppnande

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två
protokolljusterare samt vid behov två
rösträknare

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus

3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och
beslutförande

4. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto

4. Presentation av bokslutet,
verksamhetsberättelsen och
revisionsberättelsen

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille

5. Fastställande av bokslutet och beviljande
av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
ansvariga

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus

6. Fasttällande av verksamhetsberättelsen,
budgeten samt medlemsavgifterna

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi
ja muut hallituksen jäsenet

7. Val av styrelseordförande, som även kallas
till föreningens ordförande och övriga
styrelsemedlemmar.

8. Sääntömuutosehdotus: Valitaan
tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastaja ja
hänelle varajäsen

8. Förslag till stadgeändring: Val av två
verksamhetsgranskare och deras suppleanter
i stället för revisorer och deras suppleanter

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle
varajäsen

9. Val av två revisorer jämte suppleanter

10. Päätetään yhdistyksen kokouksen
koollekutsumistavasta

10. Beslut om möteskallelseförfarande
11. Övriga ärenden, som kommit till styrelsens
kännedom minst trettio (30) dagar innan
mötet eller ärenden som styrelsen vill
framföra på årsmötet.

11. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista
hallitukselle on tehty esitys vähintään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta
tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa
esittää.
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Julkinen tiedote. Jaetaan kaikkiin talouksiin.
Offentligt meddelande. Delas ut till alla hushåll.

Kulosaaressa on avattu aito italialainen ravintola Antica Roma.
Lounas päivittäin alkaen 8.90 euroa,
myös viikonloppuisin tarjouksia.
Varaukset puhelimitse: 09-6926719.
Voit varata ravintolaa myös juhlakäyttöön.
Ruokalistan löydät osoitteesta www.anticaroma.fi
Tervetuloa maistamaan!

✁
Nordea Kulosaari 218318–13511
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf
Merkitse viestikenttään nimesi ja
sähköpostiosoitteesi tai postiosoitteesi.

heti
Henkilökohtainen jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa,
ja koko perheen jäsenyys maksaa 25 euroa.
Muistathan maksaa Kulosaarelaiset ry:n jäsenmaksun vuodelle 2015!
Jäsenmaksun voit maksaa seuran tilille FI1121831800013511 tai Nordea 218318-13511.
Merkitse viestikenttään nimesi ja sähköpostiosoitteesi tai postiosoitteesi.

