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KULOSAARELAISET •BRÄNDÖBORNA
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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KULOSAARELAISET ry
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

LO A RE
kokouksen avaus
L AIS
ääntenlaskijaa
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksisi ääntenlaskijaa
ET
r
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut hallituksen jäsenet
valitaan toiminnantarkastaja ja varajäsen
päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
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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TeKUr vS eA tulo

Klo 19:00 professori Henrik Meinander "Sadan vuoden saldo: näkökulmia itsenäisen Suomen historiaan”

ÅRSMÖTET hålls i läsesalen torsdagen den 16.3.2017 kl.18.00
KSYK’s (Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Ståhlbergsgränden 1 / Svinhufvudsgränden 6
BRÄNDÖBORNA rf

Årsmötets föredragningslista:

Välkomn

mötets öppnande
val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
BRÄNDÖB
ORN
konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande
Ar
presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen
f
fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga
fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna
val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande, och övriga styrelsemedlemmar
val av verksamhetsgranskare jämte suppleant
beslut om möteskallelseförfarande
övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet, eller ärenden som styrelsen vill framföra på
årsmötet
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On aika vaikuttaa!
K
ohta valitaan kunnalliset päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kuntavaalit järjestetään
sunnuntaina 9. huhtikuuta. Kuntavaalien äänestysprosentit ovat
pudonneet hälyttävän alas. Vielä
1980-luvun alussa kuntavaaleissa
äänesti lähes 80 prosenttia äänioikeutetuista, mutta viime vaaleissa vuonna 2012 äänesti enää 58,2
prosenttia.
Äänestäminen kuntavaaleissa ei
kiinnosta, vaikka arjen isot kysymykset päätetään edelleen kunnanvaltuustoissa ja lautakunnissa
– vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvätkin tulevaisuudessa
maakunnille.
Äänestämällä vaikutat esimerkiksi: mitä liikenneväyliä rakennetaan,
mitä joukkoliikennettä tarjotaan,
miten hoidetaan lenkkipolkuja ja

hiihtolatuja, montako lasta on koululuokassa ja millaista ruokaa siellä
tarjotaan, mitä perheet maksavat
päivähoidosta, onko kotikadullasi
katuvalot ja aurataanko katuja talvella riittävän usein.
Kannattaa etsiä kuntavaaliehdokas, joka ajaa asioita, joilla on
merkitystä juuri sinun arkeesi. Kotisaareltammekin löytyy useiden
puolueiden ehdokkaita.
Yhteisten asioiden ajamista tekee mikrotasolla myös kaupunginosayhdistyksemme
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf.
Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää saaremme viihtyisyyttä ja turvallisuutta – meille kaikille.
Jos sinulla on ideoita ja energiaa tapahtumien järjestämiseen ja
Kulosaaren kehittämiseen, lähde
mukaan vaikuttamaan Kulosaare-

laiset ry:hyn
– Brändöborna rf:ään.
Vu o s i k o kous, jossa
valitaan tulevan
toimintakauden hallitus,
pidetään
KSYK:n kupeessa olevassa Lukutuvassa torstaina 16.3. kello 18.00. Tekijöitä ei
koskaan ole liikaa!

Lämpimästi
tervetuloa toimimaan!
Satu Väkiparta,
pj Kulosaarelaiset ry –
Brändöborna rf

Kenestä vuoden kulosaarelainen 2016?
E
Vem blir årets brändöbo 2016?
F

hdota henkilöä tai yhteisöä, joka mielestäsi on toiminut merkittävästi kotisaaremme hyväksi vuoden
2016 aikana. Ehdotukset 15.3.2017 mennessä: satu.vakiparta@kolumbus.fi

öreslå en person eller en sammanslutning, som du anser har agerat förtjänstfullt för Brändös bästa under
år 2016. Förslag senast 15.3.2017: satu.vakiparta@kolumbus.fi.

Dags att påverka!
S
nart väljs de kommunala beslutsfattarna för de kommande
fyra åren. Kommunalvalet hålls
söndagen den 8 april. Röstningsprocenten i kommunalvalen har
minskat drastiskt. Ännu i början
av 1980-talet använde närmare 80
% av de röstberättigade sin rösträtt
i kommunalvalen, i valet år 2012
röstade endast 58,2 %.
Röstandet i kommunalvalen verkar inte intressera de röstberättigade, trots att det fortfarande fattas
viktiga beslut i kommunalfullmäktige och i de kommunala nämnderna i frågor som berör vår vardag,
även om besluten om social- och
hälsovården i framtiden kommer
att skötas av landskapen.
Genom att rösta kan du påverka
t.ex. hur vägnäten byggs ut, hur

man sköter skidspåren och promenadstigarna, vilket antal barn det
får finnas i en skolklass och hurdan
mat det serveras i skolor och daghem, hur mycket familjerna skall
betala för dagvården, om det finns
gatubelysning på din hemgata och
huruvida gatorna plogas tillräckligt ofta vintertid.
Det lönar sig att söka en kommunalvalskandidat som driver ärenden som har betydelse för just din
vardag. Det finns även kandidater
från flera olika partier på Brändö.
Vår stadsdelsförening Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf jobbar för gemensamma ärenden på
mikronivå. Föreningens målsättning är att upprätthålla trivseln
och tryggheten för oss alla på
Brändö.
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Om du har idéer, energi och intresse av att utveckla Brändö och
hjälpa till med att ordna evenemang, kom med i vår verksamhet
och hjälp oss att utveckla föreningen.
Årsmötet, där vi väljer en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret hålls i läsesalen i KSYK’s
utrymmen, Ståhlbergsgränden 1/
Svinhufvudsgränden 6 TORSDAGEN DEN 16.3 kl 18.00.
Det finns aldrig för många aktiva
deltagare!

Hjärtligt Välkomna!
Satu Väkiparta, ordförande Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Mika Anttonen Lukutuvassa
E
nergia-alan yrittäjä, kulosaarelainen Mika Anttonen piti
tammikuussa Kulosaaren Lukutuvassa vaikuttavan ja mielenkiintoisen luennon ilmastonmuutoksen
hallinnasta ja uusiutuvan energian
potentiaalisista ratkaisuista fossiilisen energian korvaamiseksi.
Anttonen aloitti luentonsa väestönkasvun ja energiankulutuksen
samansuuntaista kasvua kuvaavalla grafiikalla. Väestönkasvu
ja maailman energiankulutuksen
kasvu kulkevat tiiviisti käsi kädessä pelkästään ruuan tuotannon
aiheuttaman energiankulutuksen
vuoksi. Pysyminen Pariisin ilmastosopimuksen rajassa, kahden asteen lämpenemisessä, vaikuttaa
nykyisellä menolla miltei mahdottomalta.
Anttonen toteaa, että naisten aseman parantaminen kehittyvissä talouksissa on tehokkain ja tärkein
tapa ilmastonmuutoksen hallintaan
saamiseksi. Kun naisten asema paranee, ei lapsia tarvitse synnyttää
eläketurvaksi, ja väestönkasvu vähenee.
Länsimaissa raakaöljyn kysyntää
nostaa lentopetroli, jonka kysyntä kasvaa edelleen 3% vuodessa.
Raakaöljyn
jalostusprosessissa
lentopetrolia syntyy 7% eli jokaisesta sadasta raakaöljylitrasta saadaan vain 7 litraa lentopetrolia.
Samalla raakaöljyn tislauksessa
syntyy bensiiniä, petrokemiantuotteita muovien valmistukseen sekä
muita öljynjalostustuotteita. Tämä
on öljynjalostuksen perusasia, joka
Anttosen mukaan usein sivuutetaan. Eli lentopetrolin kysynnän
laskulla on suuri vaikutus suoraan
raakaöljyn käyttöön. Lentopetrolia
ei voi korvata millään uusiutuvalla
energiamuodolla, joten lentämisen vähentäminen on tehokas tapa
vaikuttaa raakaöljyn kulutukseen.
Öljyä jalostetaan joka tapauksessa lentopetrolin saamiseksi. Jotta
edes lentämisen vuosittainen kasvu saataisiin pysähtymään, Anttonen toteaa, että kaikki alle puolentoista tunnin lennot pitäisi kieltää
paikoissa, joissa voidaan käyttää
raideliikennettä. Toinen tapa olisi
nostaa kaikkien lentojen hintoja
tuhannella eurolla. Lentämisen vähentämisen tärkeys on syytä pitää
mielessä matkasuunnitelmia teh-

dessä. Jos autoilla ajettaisiin nopeusrajoitusten mukaan, säästyisi
polttoainetta ja autot voitaisiin
myös tehdä kevyemmiksi ja siten
vähemmän kuluttaviksi.
Raakaöljyn kulutuksen laskemiseksi kehitellään myös ns. bio crude -aineita, joita sekoitetaan raakaöljyn joukkoon. Anttosen yritys,
ST1, kehittelee sahanpurusta sellupohjaista etanolia. Puunjalostuksessa yhdestä tukista tulee 15%
sahanpurua, joka näin saadaan
hyötykäyttöön.
Toinen erittäin mielenkiintoinen
ST1:n uusiutuvan energian projekti on Otaniemeen rakennettava
geoterminen lämpölaitos. Tämä
täysin päästötön, uusiutuva energia
tuotetaan poraamalla maahan kaksi
lämpökaivoa, jotka ulottuvat peräti seitsemän kilometrin syvyyteen.
Vettä pumpataan toiseen kaivoon
alas maan sisään ja toisesta kaivosta maaperässä kuumentunut vesi
pumpataan ylös lämpölaitokseen.
Jos hanke onnistuu, sen on arvioitu
tuottavan noin 10% Espoon kaukolämmön tarpeesta. On ainutlaatuista, että Suomessa tehdään tällaista
uraauurtavaa uusiutuvan energian
tutkimusta.
Kannattaako meidän tehdä mitään energiankulutuksen vähentämiseksi, jos muualla maailmassa
tilanne on huono ja väestönkasvulla niin suuri energiankulutukseen
vaikuttava merkitys? Henkilökohtaiset valintamme, kaikki energiankulutusta vähentävä toiminta on
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tärkeää siksi, että se lisää tietoisuutta ilmastonmuutokseen vaikuttavista asioista ja ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydestä, sanoo
Anttonen. Ehkä jossain vaiheessa
saadaan aikaan tarpeeksi painetta,
jopa pakotteita tai sanktioita, jotta yritykset saadaan panostamaan
ponnekkaammin
uusiutuvien
energiamuotojen kehittämiseen.
Vapaaehtoisesti se ei tapahdu tarpeeksi nopeasti, Anttonen toteaa.
Meillä on myös mahdollisuus yrittää vaikuttaa päättäjiimme energiatehokkaan politiikan aikaansaamiseksi.
Muutama päivä luennon jälkeen
uutisoitiin pienhiukkasten vaikutuksesta ilmanlaatuun. Suomessa
menehtyy vuosittain 1800 ihmistä
ennenaikaisesti pienhiukkasten aiheuttamiin sairauksiin. Liikenteen
päästöjä vähentämällä vaikutamme suoraan juuri siihen ilmaan,
jota me ja lapsemme hengitämme. Teollisuus ja kaukokulkeumat
tuovat toki myös meille pienhiukkasia, mutta autojen pakokaasut
leijailevat matalalla, juuri hengityskorkeudella, joten omaa autoilua vähentämällä vaikutat oman
hengitysilmasi laatuun. Saarellamme pääsee onneksi kätevästi
kävellen joka paikkaan ja samalla
saa hyötyliikuntaa. Mika Anttonenkin saapui luennoimaan Lukutupaan kävellen.
Maria Vuorenjuuri

Helsinki tarvitsee
uudelleen ajattelua ja
rohkeita päätöksiä.
Olen aidosti tehnyt
asioita Helsingin hyväksi
ja olen valmis
ennakkoluulottomasti
uudistamaan politiikkaa.
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KULOSAAREN TOIMINTAKALENTERI
Tämä on uusi palsta, jossa kulosaarelaiset yhdistykset ja yhteisöt voivat ilmoiƩaa toiminnastaan.
Uudet ilmoitukset lehden toimitukselle kirsƟ.santaholma@gmail.com.

Lukutupa
Valvoja on paikalla Ɵistaisin ja
torstaisin klo 16–19. Lukutuvassa
voi silloin käydä lukemassa lehƟä
ja kirjoja, lainata kirjoja tai ostaa
Kulosaareen liiƩyviä kirjoja. Lukutuvassa voi myös pitää palavereja
sekä tavata ystäviä ja tuƩavia. Juoma-automaaƟsta voi ostaa lämpimiä juomia ja musƟkkakeiƩoa.
Kulosaarelaiset ry järjestää Lukutuvassa teemailtoja, joissa yleensä kulosaarelainen asiantunƟja
pitää esitelmän/alustuksen kiinnostavasta aiheesta. Tammikuussa oli Mika AnƩonen puhumassa
kestävän kehityksen problemaƟikasta.
Loppukevään ohjelma:
To 16.3. klo 19:00 professori
Henrik Meinander pitää esitelmän "Sadan vuoden saldo: näkökulmia itsenäisen Suomen historiaan", jonka yhteydessä keskustellaan Suomen juhlavuodesta.
To 30.3. klo 18:00 arkkitehƟ Kenneth Danielsen esiƩelee teostaan ”Promenade des Anglais
139”, joka kertoo suomalaisten
omistamasta talosta Nizzan rantakadulla. SiƩen voidaan puhua
ja haaveilla Ranskan Rivierasta.
To 27.4. klo 18:00 ruokakirjailija,
yrƫkuningatar Mirja von Knorring, jolta ilmestyy huhƟkuussa
kirja ”Oliiviöljy”, kertoo herkuista
ja saa meiltä veden kielelle.
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf
Vuosikokous Lukutuvassa
16.3. klo 18:00.
Kulpsista tervehdys
Olemme perustaneet 2009–2010
syntyneille tytöille oman jalkapallojoukkueen. AloiƩelemme
harjoitukset maaliskuussa ja niistä
tulossa lisäƟetoja neƫsivuillemme, www.kulps.fi, mahdollisimman pian. LisäƟetoja saa myös
valmentajalta sähköposƟtse:
kirsimarieluoma@gmail.com.
Kulosaaren kirkossa kuorotoimintaa Kulosaaren kirkkovakka
ry:n tuella. Sekä lapsikuoro eƩä
aikuisten kuoro toimivat perio-

deiƩain. Kevätperiodi (18.1.–12.4.)
valmistaa musiikkia pääsiäiseen.
MUKAAN EHTII VIELÄ!
Ke klo 17–18 Lapsikuoro yli
6-vuoƟaille (maksuton).
Ke klo 18–19.30 Aikuisten kuoro
kaikille musiikista kiinnostuneille!
(NuoƟstomaksu 20 €).
Kuoroa johtaa musiikinopeƩaja
Anƫ Pajula, a.pajula@gmail.com.
Kulosaaren meriparƟon
talviriehapäivä MusƟkkamaalla
Yhteisvastuun hyväksi
La 4.3. klo 15–18
MusƟkkamaan uimarannalla
Kulosaaren meriparƟon talviriehapäivässä ohjelmassa muun muassa
tunnelmoinƟa puolijoukkueteltassa, trangialla keiteƩyä kaakaota ja
talvista tekemistä koko perheelle!
Tuo lahjasi Yhteisvastuulippaaseen
ja olet tukemassa ihmiskaupan
vastaista työtä!
Kulosaaren MarƩojen
leivontakoulu la 1.4. klo 11–15
seurakuntasalilla
Aiheena on karjalanpiirakoiden
leipominen. Vetäjänä on Tuula
Kivialho. Osallistumismaksu on 5
€, joka menee lyhentämäƩömänä
Yhteisvastuukeräykseen. IlmoiƩautumiset 23.3. mennessä sähköposƟtse sornikivi@gmail.com. Päivän
pääƩeeksi (klo 14–15) on myynnissä tuoreita karjalanpiirakoita.
Tervetuloa!
Kulosaaren MarƩojen
Palmusunnuntain lounas ja
myyjäiset su 9.4. klo 11.15–13.30
seurakuntasalilla. Tervetuloa
hyvien tarjoilujen äärelle!
Musiikkia kirkossa
To 16.3. klo 18.30
Itä-Helsingin musiikkiopiston
harmonikkaoppilaiden konserƫ
Ke 12.4. klo 18
Lauluyhtye Momentumin konsertƟ. Vapaa pääsy, ohjelmamaksu.
Pääsiäinen Kulosaaren kirkossa
Su 9.4. klo 10
Palmusunnuntain messu
To 13.4.
klo 14 Kiirastorstain ehtoollinen
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klo 19 Kiirastorstain ehtoollinen
Pe 14.4.
klo 10 Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus
Su 16.4.
klo 10 Pääsiäispäivän messu
Ma 17.4.
klo 10 2. pääsiäispäivän messu,
merimieslähetyspyhä
Pääsiäinen Leposaaren
kappelissa
Pe 14.4. klo 15
Jeesuksen kuolinhetken hartaus
Leposaaren kappelissa
Tahdon-ilta Kulosaaren kirkossa
su 9.4. klo 18
Mikä häämarssi alkaa Ɵi-Ɵƫ-dii?
Milloin ja miten ne kuulutukset
tehƟinkään? Onko morsiushuoneessa peili? Missä kohdassa
kaavaa polvistutaan? Saako
riisiä heiƩää? Näihin ja muihin
kysymyksiisi saat vastauksen Tahdon-illassa. Kysymyksiisi ovat Ɵlaisuudessa vastaamassa kanƩori,
pappi, sunƟo ja seurakuntasihteeri. KanƩori esiƩää häämarsseja
ja muuta vihkimiseen sopivaa
musiikkia ja pappi kertoo vihkitoimituksen kaavasta ja muista toimitukseen liiƩyvistä käytännöistä.
Illassa on mahdollista jäƩää avioliiton esteiden tutkintapyyntö eli
”kuulutukset” tunƟa ennen Ɵlaisuuden alkua.
11.5. Kulosaaren
110-vuoƟsjuhla urheilukentällä
Klo 16–18 lasten ohjelmaa:
musiikkia, pomppulinna
juotavia, syötäviä…
Klo 18–23 kaikkien ohjelmaa:
bändejä ja paikallisia arƟsteja
kolmen ruokalajin illallinen
pöydissä
31.8. Kulosaari-päivä, Suomi ja
Ribbingshof 100 vuoƩa
Klo 17–
Eugen Schaumanin eli Kluuvin
puistossa perinteiset lasten
juoksukilpailut ym.
Klo 18:30
Ribbinginhovin
välipuistossa 100-vuoƟsohjelmaa

Kulosaaren
Muinaiset ajat

K

ulosaaressa on ollut asutusta
jo pronssikaudella (1500-500
eaa). Tästä on todisteena muinaishauta, joka on vieläkin nähtävissä
Kulosaaren puistotien ja metroradan välissä lähellä entistä Shellin
huoltoasemaa, siinä parkkipaikan
kallioleikkauksen yläpuolella. Jos
nyt menet tutustumaan tähän erikoiseen muistomerkkiin, huomaa,
että sen kohdalla on voimassa muinaismuistolaki:
1§ Kiinteät muinaisjäännökset
ovat rauhoitettuja muistoina
Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta.
Ilman tämän lain nojalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjäännöksen
kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja
muu siihen kajoaminen kielletty.

Ensimmäiset kirjalliset tiedot Kulosaaresta tai pikemmin Brändön
kartanosta ovat 1500-luvulta. Nimittäin vuonna 1540 kuningas
luovutti Brändön tilan rälssimies
Erik Filpussonille, joka oli näkönsä
lähes menettänyt kruunun laivankapteeni. Naapurisaaren kohtalo
oli ihan erilainen, sillä kuningas
Juhana III lahjoitti Mustikkamaan
vuonna 1569 Helsingin kaupungille. Mustikkamaan ja Kulosaaren
välissä, Hopeasalmessa, kulki siten
Helsingin raja aina vuoteen 1946
asti. 1600-luvun topografisessa kartassa näkyvät selvästi nimet Brändö
eli Kulosaaren kartano ja Stugöö eli
Tupasaari eli nykyinen Kulosaari.
Kartta on julkaistu Laura Kolben
Kulosaari-kirjan
ensimmäisellä
lehdellä. Myöhemmin myös Stuguö sai nimen Brändö.

Brändön kartanolla oli lukuisia omistajia vuosien 1540
ja 1907 välillä. 1700-luvulla
Brändön kartanossa asuivat
mm. pormestari Abraham Wetter ja Viaporin eli Suomenlinnan rakentaja sotamarsalkka
Augustin Ehrensvärd, jonka
kerrotaan katselleen Viaporin
valmistumista Kulosaaren korkeimmalta kohdalta. Myöhemmin Brändön kartanon omistivat mm. eversti Lars Johan
Jägerhorn ja hänen leskensä
ja ihan viimeiseksi pankinjohtaja Johan Cronstedt ja hänen
leskensä. Nykyinen Kulosaari
oli asumaton ja toimi kartanon
karjalaitumena. Ei ole tarkkaa
tietoa siitä, mitä Kulosaaressa
tapahtui, ainakin täällä oli kaksi
niittyä: Storängen ja Lillängen.
Ilmeisesti täällä oli myös lähde,
josta ohi kulkevat laivat täyden-

sivät juomavesivarastojaan. Heikki
Kukkonen kertoi Lukutuvassa pitämässään esityksessä Rantatöyryn
tienoilla sijanneesta telakasta, jossa
rakennettiin veneitä, joilla vietiin
hiekkaa Viaporiin sen rakentamisen
aikaan.

Huvilakaupungin
synty ja alkuvuodet
Kulosaari, joka tunnettiin ainoastaan nimellä Brändö 1920-luvulle
asti, sai alkunsa huvilakaupunkina
ja kaupunginosana vuonna 1907.
Kymmenen nuorta idealistia, joiden joukossa oli monta arkkitehtia – esimerkiksi Armas Lindgren,
Lars Sonck ja Bertel Jung – päätti
perustaa saarelle modernin huvilakaupungin. Siinä yhdistyisivät sivistys ja turmeltumaton luonto, terveellinen elintapa ja tasapainoinen
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perhe-elämä. Ajatus oli ilmassa.
Monet yhteisöt ostivat maa-alueita Helsingin ulkopuolelta luodakseen uudenlaisia ei-kaupunkimaisia
asuinalueita. Kulosaaren perustajien esikuvia olivat ulkomaiset huvilayhdyskunnat esimerkiksi Lontoossa ja Tukholmassa.
Toukokuun 12. päivänä 1907
joukon toiminnanmies Allan Granfelt osti vapaaherran leski Eva
Cronstedtilta Brändön saaren ja
Kivinokan. Saman tien perustettiin
osakeyhtiö Brändö villastad. Jo samana vuonna Lars Sonck laati Kulosaaren ensimmäisen maankäyttösuunnitelman ja marraskuussa
päästiin myymään tontteja. Ensimmäinen kauppa, joka koski nykyisiä
osoitteita Honkaluodonrinne 4 ja
Hopeasalmentie 5, allekirjoitettiin
29.11.1907. Seuraavana vuonna
valmistui ensimmäinen huvila nykyisen Kulosaaren puistotie 34:n
kohdalle. Viisi vuotta myöhemmin
Kulosaaren etelä-, itä-, ja länsirannoille oli pystytetty viitisenkymmentä huvilaa.
Vuoteen 1926 asti saaren haltija
oli AB Brändö Villastad. Tonttien
ostajien tuli noudattaa yksityiskohtaisia säännöksiä oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jotka
määriteltiin AB Brändö Villastadin

historiaa
mistui raitiovaunua kuljettava höyrylautta ja raitiotie,
joka kulki ensin Sörnäisiin, vuodesta 1913 Kauppatorille. Puinen kääntösilta, jossa oli raitiotiekiskot, valmistui joulukuussa 1919.
Vuonna 1917, ennen Suomen itsenäistymistä, valmistuivat Kulosaaren nykyiset maamerkit: Rantahotelli,
joka tunnetaan nykyään Wihuri-talona, Domus, Ribbinginhovin rivitalot, Villa Rurik ja Kiinan lähetystön
päärakennus. Tämän vuoden Kulosaari-päivää torstaina
31.8. vietetäänkin yhdessä ribbinginhovilaisten kanssa.
On satavuotisjuhla!
Jos nämä asiat kiinnostavat sinua, lisätietoja löydät Lukutuvasta. Käy tutustumassa Kulosaaren kotiseuturahaston julkaisemiin Kulosaari-kirjoihin.
Tekstin laativat Kirsti Santaholma
ja Senni Timonen,
vanhat kuvat ovat 1910-luvun
Brändön mainosjulkaisuista.

kauppakirjaan sisällytetyillä kauppaehdoilla. Tontin
ostaneet eli tonttien omistajat sitoutuivat maksamaan
tietyn summan esim. Helsinkiin vievän sillan ja vesija likaviemäripääjohtojen rakennuskustannuksista.
Heidän velvollisuutensa oli huolehtia tontteihin rajoittuvista teistä ja kaduista. Osakeyhtiö saattoi määrätä
maksettavaksi myös koko huvila-aluetta koskevia kustannuksia.
Kulosaari kuului Helsingin maalaiskuntaan vuoteen
1916 asti, jolloin se sai taajaväkisen yhdyskunnan statuksen ja itsehallinto-oikeuden. Tavoitteena oli kuitenkin täydellinen itsenäisyys. Siihen tarvittiin ensin
oma seurakunta, joka onnistuttiin perustamaan vuonna
1921, ja seuraavana vuonna syntyi maalaiskunta, jonka virallinen nimi oli Kulosaaren Huvilakaupunki.
AB Brändö Villastad oli tehnyt Kulosaaresta nopeasti modernin elinympäristön. Asukasluku kasvoi rajusti
alkuaikoina: vuonna 1910 oli 240, vuonna 1916 jo 787
kulosaarelaista. Puhelin saatiin saarelle 1909 – vuonna
1910 oli 9 ja vuonna 1916 89 puhelinta – ja sähkö 1910.
Vapaaehtoinen palokunta käynnistyi vuonna 1911, postikonttori avattiin 1916, vesi- ja viemärijohtoverkosto valmistui vuonna 1920. Yhteyksiä kaupunkiin hoiti
aluksi oma pieni höyrylaiva Brändö, joka valitettavasti
ajoi vuonna 1909 lumipyryssä karille. Vuonna 1910 val7

Kulosaaren Jouluvalo –

V

uoden loppu on pimeintä aikaa
- päivällä luonnonvaloa ei riitä
kuin muutamaksi tunniksi. Lumi on
ehkä käväissyt maassa, kaikotakseen taas. Puhtia pitäisi kuitenkin
riittää: on arjen askareita, pikkujouluja ja lahjojen hankintaa sekä omia
joulujärjestelyjä. Kaipaamme valoa
talven pimeimpään aikaan.
Ensimmäistä kertaa järjestetty
Kulosaaren Jouluvalotapahtuma sai
mukavasti ihmisiä liikkeelle kaiken
kiireen ja hulinan keskellä. Joulukuussa syttyivät jouluvalot joka
päivä jouluaattoon asti Kulosaaren
eri kohteissa. Näimme kauniita valaistuksia ja tapahtumissa tavattiin
vanhoja ja uusia tuttavuuksia: Ribbingshofissa laulettiin yhteislauluja
sankoin joukoin, Snowman-ulkoilmaelokuvaa katsottiin Vähäniityntiellä, näimme persoonallisen
Tiernapoika-esityksen Hopeasal-

mentiellä ja BS:llä askarreltiin joulukoristeita takkatulen loimutessa.
Armas Lindgrenin tien glögeillä
kohtasivat samalla kadulla 20 metrin päässä toisistaan yli 18 vuotta
asuneet naapurukset ensimmäistä
kertaa. Vietimme myös Kulosaaren
omaa Lucia-juhlaa.
Aikaa emme voi kääntää kellossa,
mutta voimme yrittää palata edes
hieman menneisyyteen ja elvyttää
saareen vuonna 1907 perustetun
Osakeyhtiö Brändö Villastadin tavoitetta perustaa ”totuttua parempi
asuinympäristö”. Tuon tavoitteen
mukaan muodostuisi ”edellytykset
terveeseen elämään, hyville tavoille ja hyödyllisille harrastuksille,
kuten purjehdukselle, tennikselle ja
ulkoilulle”.
Vaikka sosiaalinen media on
juurtunut meihin ehkä jäädäkseen,
mikään ei silti voita oikeita kohtaa-
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misia ja yhdessä tekemistä. Huikeat
kiitokset kaikille Jouluvalo-talojen
asukkaille, yhteisöille ja järjestäjille, lämpimät kiitokset kaikille tapahtumiin osallistujille. Muistetaan
110-vuotiaan saaremme alkuperäistä tavoitetta ja ylläpidetään ”totuttua parempaa asuinympäristöä”!
Kesäähän yleensä odotamme,
joulu on kuitenkin pian taas täällä. Varaa talollesi tai yhteisöllesi
oma kalenteripäivä vuoden 2017
Jouluvalo-festivaalista jo hyvissä
ajoin. Sytytetään taas kynttilöitä,
nautitaan glögeistä&pipareista, lauletaan, kokoonnutaan ja valaistaan
saari yhdessä!
Kirjoitti: Nina Nygård;
ideatoimikunnassa mukana myös
Suvi Huttunen, Monica Järnefelt;
Heidi Ruhala ja Satu Väkiparta

– Juleljus på Brändö

Å

rets slut är den mörkaste tiden – under dagen har vi
endast några få timmar av dagsljus. Vi har kanske haft snö på
marken som snabbast innan den
igen försvunnit. Man borde ändå
ha energi för vardagen, lillajuls
fester samt egna julförberedelser.
Vi alla längtar efter ljus under den
mörkaste tiden.
Brändö Juleljusfestivalen, som
ordnades för första gången, fick
brändöbor i rörelse mitt i all brådska och förberedelsetid. Juleljus
tändes varje december kväll ända
tills Julafton i olika destinationer
på Brändö.
Vi fick uppleva vackra och stämningsfulla ljusdekorationer samt
träffa både gamla bekanta och
stifta nya bekantskap. Vi sjöng
julens allsång i stor skara vid Ribbingshof, fick uppleva utomhus-

filmen Snowman på Lillängsvägen,
såg en speciell Stjärngosse (Tiernapoika) -sammanställning på Silversundsvägen samt gjorde julpynt
på BS och njöt samtidigt av värmen
från den öppna spisen.
På Armas Lindgrens väg bjöds
det på glögg och grannar som bott
på samma gata i 18 år möttes här
för första gången. Vi firade också ett eget Lucia-tåg med sång på
Brändö.
Vi kan inte ändra på tidens gång
men vi kan åtminstone försöka gå
bakåt i tiden och återuppliva 1907
grundade Brändö Villastads mål om
”ett bättre bostadsområde än vanligt”. Enligt målet skulle det finnas
bättre möjligheter till hälsosamt liv,
bra seder samt nyttiga hobbyn som
segling, tennis och friluftsliv.
Även om vi nu har social media
för gott så finns det inget bättre än

att mötas och göra något tillsammans. Stort tack till alla Er som
deltagit i Brändö Juleljusfestivalen, vare sig som arrangör, utställare av ljusdekorationer eller som
deltagare i olika tillställningar.
Jag föreslår att vi håller detta ädla
110 år gamla ändamål i tankarna
och försöker upprätthålla ”bättre
bostadsområde än vanligt”.
Vi väntar ju på sommaren men
julen är ändå snart här igen. Reservera en egen kalenderdag för ditt
hem eller samfund till årets 2017
Juleljusfestival. Låt oss tända juleljus, njuta av glögg och pepparkakor, allsång, sammankomst. Vi
lyser upp ön tillsammans !
Skrev: Nina Nygård, i gruppen
fanns också: Suvi Huttunen,
Monica Järnefelt, Heidi Ruhala
och Satu Väkiparta.

HUOMIO – OBS – HUOMIO – OBS – HUOMIO – OBS
Vuonna 2014 ilmestynyt Matti Räsäsen kirjoittama Kulosaaren suojeluskunta
toimitetaan nyt ruotsiksi. Samalla sitä täydennetään.
Pyydämme teiltä, hyvät kulosaarelaiset, apua tässä tehtävässä.
Jos teillä on korjausehdotuksia, lisätietoja, Kulosaaren suojeluskuntaan tai
lottiin liittyviä valokuvia, kirjeitä tai muuta materiaalia, ottakaa yhteys
Kirsti Santaholmaan (040 512 8209) tai Senni Timoseen (040 721 7567).

*

*

*

*

*

*

*

Kulosaaren suojeluskunta, skriven av Matti Räsänen, utgavs år 2014.
Nu redigeras den till svenska och kompletteras samtidigt.

*

Bästa brändöbor, för denna uppgift ber vi om er hjälp.
Om ni har förslag till korrigeringar, ytterligare upplysningar, fotografier, brev
eller annat material som berör Brändö skyddskår eller lottor, tag då kontakt
med Kirsti Santaholma (040 512 8209) eller Senni Timonen (040 721 7567).

HUOMIO – OBS – HUOMIO – OBS – HUOMIO – OBS
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Kristiina Michelsson
Helsinkikokoaan isompi
Helsingfors - större än du tror
len syntynyt suomenkieliseksi,
mutta kasvanut ruotsinkieliseksi
kolmen kaksikielisen pojan äitinä. Ammatillisesti minua määrittää 25
vuotta kestänyt akateeminen yrittäjyys
suunnittelu- ja kiinteistökehitysalalla.
Olen ylpeä yrittäjyydestäni ja jokaisesta
työllistämästäni ihmisestä.

O

Kaiken hyvinvointimme perustana
on terve talous. Haluan, että poikani
saavat elää jatkossa vielä entistäkin
menestyvämmässä ja ehdottomasti
kaksikielisessä Helsingissä. Yrittäjyys ei
ole Suomessa helppoa, mutta sille on
luotava aktiivisesti nykyistä paremmat
olosuhteet.

RKP:hen liityin jäseneksi luettuani
poliittisen, ei järkisyin tehdyn päätöksen
koskien Vaasan sairaalan päivystystä.
Ymmärsin, ettemme me suomalaiset
osaa olla aidosti ylpeitä kaksikielisestä
kulttuuristamme. Se on kuitenkin koko
kansalle valtava rikkaus.

Meidän on saatava Helsinkiin kansainväliselläkin tasolla mitattuna parhaat
yritykset ja yrityksille parhaat työntekijät.

kristiinamichelsson.ﬁ

Hei tsiigaas tätä!
Alepa Kulosaari on ihan
vieressä ja snadisti
hyvin auki: ma–la 7-23
ja su 9–23.

Alepa Kulosaari
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
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Haluan olla rakentamassa Helsingistä
taloudellisesti ja kulttuurisesti menestyvää kaksikielistä kaupunkia. Helsinkiä,
joka on kokoaan isompi.

Kulosaaressa tapahtuu…
R-kioski lopetti toimintansa 31.1.2017, kulosaarelaisten posti on nyt Herttoniemessä.
Kaupunkisuunnitteluvirasto esittää saarellemme kolmea, neljää asemakaavamuutosta:
Wäinö Aaltosen tie 7, Kulosaarentie 42 ja 44, Kyösti Kallion tie 4. Asiasta tietoa internetissä sivulla
www.hel.fi/www/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/.
Lausuntoja odotetaan viimeistään 3.3.2017.
Ostoskeskusta koskeva asemakaavaehdotus on tulossa kaupunkisuunnittelulautakunnan
käsittelyyn huhtikuussa ja siitä eteenpäin vielä ennen kesälomia. Nyt on aika seurata ja lausua.
Oletko jo käynyt Lukutuvassa? Jos et vielä ole, käypä siellä jonakin tiistaina tai torstaina klo 16
ja 19 välillä. Jos kaipaat kovasti jotain vasta ilmestynyttä kirjaa, ehdota valvojalle sen hankintaa.
Kulosaarelaiset ry on hankkinut sinne kymmeniä kirjoja ja lisää tulee toivomusten mukaan.
Muista käyttää äänioikeuttasi.
Kulosaaressa pidetään kuntavaalit 9.4. ja Kulosaarelaiset ry:n hallitusvaalit 16.3.

Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf
hallitus/styrelsen 2016-2017
Satu Väkiparta, puheenjohtaja
Pentti Rantala, varapuheenjohtaja
Sarianne Reinikkala, rahastonhoitaja
Jenni Kallio, sihteeri
Muut jäsenet:
Liisa Horelli
Maija Pakoma
Kirsti Santaholma
Senni Timonen
Susanna Toropainen
Henry Urbanowicz
Kari Lampén

satu.vakiparta@kolumbus.fi
pentti.rantala@pp3.inet.fi
sarianne.reinikkala@finncontainers.fi
jenni.h.kallio@evl.fi
liisa.horelli@aalto.fi
mpakoma@welho.com
kirsti.santaholma@gmail.com
senni.timonen@kolumbus.fi
susanna@hi5solution.com
henry.urban46@gmail.com
kari.lampen@rymaco.fi

Liity jäseneksi • Bli medlem

Liity jäseneksi:
Henkilöjäsen/Person 15 €
Koko perhe/Hela familjen 25 €
Yritys/Företag 40 €
Kulosaarelaiset ry./Brändöborna rf.
NORDEA
FI11 2183 1800 0135 11
Merkitse viestikenttään nimesi ja
sähköposti- tai postiosoitteesi.
Skriv ditt namn samt din e-mail eller
postadress i meddelandefältet.
Lehden toimitustiimi
Henry Urbanowicz, päätoimittaja
Liisa Horelli
Susanna Toropainen
Kirsti Santaholma
Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Delas ut till alla 00570 postnummer.
Painos: 2 300
Taitto / Paino: Kiriprintti Oy

Muistithan jäsenmaksusi / Kom ihåg medlemsavgiften

FI11 2183 1800 0135 11

Kulosaarelaiset ry. / Brändöborna rf.

Henkilöjäsen/Person 15 €
Koko perhe/Hela familjen 25 €
Yritys/Företag 40 €
S-postios. tai kotiosoite:
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Julkinen tiedote. Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Offentligt meddelande. Delas ut till alla 00570 postnummer.

