www.kulosaarelaiset.fi
Julmettu loppukiri edessä Lottis –kisassa
Kulosaareen saadaan uusi koulu- ja päiväkotirakennus, se on jo selvää. Mutta saadaanko kirjasto,
saadaanko yksityisiä julkisten palvelujen tuottajia ja tuleeko kaupunginosallemme uusi toimintakeskus, on vielä täysin avoin kysymys, samoin hankkeen toteutuksen vaatima aika.
Seuramme suurella huolella valmistelema Lottis, uraauurtava yksityinen toimintamalli koulun,
päiväkodin ja kirjaston tilojen aikaansaamiseksi Kulosaareen, kärsi kaupunginhallituksessa kirvelevän yhden äänen tappion. Porvaripuolueet ja keskusta kannattivat, vihreät ja vasemmisto vastustivat. Kompastuskivenä näyttävät olevan ennakkoluulot, ei raha, eivätkä todelliset asiaperusteet.
Asia on lopullisesti päätettävänä kaupunginvaltuustossa 5.5. Nyt on pontevan, mutta sivistyneen
lobbauksen paikka! Meidän ehdottamamme yksityispohjainen toimintamalli olisi kaupungille investointihetkellä useita miljoonia euroja sen omaa hanketta edullisempi, aikataulullisesti vuosia sitä nopeampi ja lopputuloksena monipuolisesti kaupunginosamme julkisia palveluja tukeva. Lottikseen sisältyisi 800-1000 neliömetrin verran yksityisille
palveluille tarkoitettuja vuokratiloja, koulun, päiväkodin ja lastenkirjaston lisäksi.
Kaupungin vuokramenot viimeksi mainituista tiloista jäisivät alle oman hankkeen
aiheuttamien vuokrakulujen.
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On täysin uskomatonta, ettei raha kelpaa Helsingille tässä tiukassa taloustilanteessa ja
yksityisyys on vieläkin tabu kaupungin virkakoneistolle, samoin näyttävät myös kansalaisten uudet ideat olevan kovin ällöttäviä kaupunkimme vanhoja latujaan tallustaville johtaville virkamiehille. Lottiksen esittelyaineisto on nähtävissä, kopioitavissa ja
halukkaiden käytettävissä seuramme nettisivuilla. Nyt äkkiä tositoimeen!
Heikki Kukkonen, pj Kulosaarelaiset ry

Turvallisuusillan antia
Kulosaarelaiset ry järjesti seurakuntasalissa turvallisuus-illan
14.4. Osallistujina oli kulosaarelaisia sekä eri tahojen edustajia. Kysymyksiimme vastaamassa olivat lähipoliisityöryhmästä
ylikonstaapeli Pentti Tarvonen,
kaupunkisuunnitteluvirastosta
liikennesuunnittelija Kalle Simonen, tukikodin johtaja Sari Westerlund, asuntoasiamies Jorma
Pajunen sekä lähityöryhmän
edustajat Päivi Männistö, Mika
Villanen ja Minna Oikarinen.
Ylikonstaapeli Tarvonen totesi,
että poliisin näkökulmasta Kulosaaressa on hyvin vähän mitään huomautettavaa. Keskustelua käytiin Kulosaarentiellä
kirkonmäen kohdalla esiintyvästä ylinopeudesta sekä suojatien paikasta kirkolta alas
tultaessa. Puhuttiin Armas Lindgrenintien puuttuvista hidasteista ja ala-asteen edessä aamuisin tapahtuvista autojen aiheuttamista vaaratilanteista pienille
koululaisille. Molemmin puolin
tietä tapahtuva pysäköinti Svinhufvudintiellä herätti mielipiteitä
kuten myös Kiinan suurlähetystön edessä tapahtuva jatkuva
jalkakäytävälle pysäköinti.
Etuajo-oikeus useissa risteyksissä oli myös esillä. Ylikonstaapeli Tarvonen totesi, että
lähetystöjen olemassaolo Kulosaaressa takaa meille säännölliset partiot useita kertoja vuo-

rokaudessa. Lisää valvontaa
ala-asteen eteen ei luvattu,
vaan todettiin poliisin olevan
näkyvämmin läsnä koulujen
alkaessa. Liikennesuunnittelija
Simonen kertoi tulevista parannusta; suojatie siirtyy ja ostarin
parkkipaikat ja jalkakäytävät
järjestellään uusiksi. Kiertoliittymä voisi poliisin mukaan olla
hyvä ratkaisu Kulosaarentien
ja Ståhlbergintien risteyksessä.
Risto Rytin tien ja Kyösti Kallion tien risteykseen on tulossa
korotettu suojatie, joka rauhoittaa liikennettä.
Toinen pääteema illassa oli
yleinen turvallisuus. Lähipoliisi
totesi, ettei yleisessä järjestyksessä ole mitään kummallisempaa huomautettavaa. Huomautettiin, että huumeruiskuja
on taas löytynyt Kulosaaresta
ja että yleinen turvallisuudentunne on kärsinyt. Alepassa
tapahtuneet näpistykset ja
vartijan pakollinen läsnäolo
ovat vaikuttaneet tähän. Koettiin, että monet ongelmista
olivat tukikodin aiheuttamia.
Tukikodin Sari Westerlund
kertoi, että tukikoti on tarkoitettu alle 30-v. asunnottomille
nuorille, joilla on erilaisia ongelmia. Siellä on 22 paikkaa,
joissa on puolentoista vuoden
aikana ollut 40 asukasta. Osa
heistä on jouduttu siirtämään
muihin tukipalveluihin. Ongel-

mia ovat aiheuttaneent yksittäi- E R I TY IS ET K II Nset asukkaat, joiden toimintaan
N OS T U KSE N
on pyritty puuttumaan heti. KyK O H TE ET :
symyksiä herätti tukikodin asukkaiden valintakriteerit; voitaisiinko Kulosaareen valita asukkaita,  LASTEN OMA KIRJASjoilla ei olisi huume- tai väkivalTOAUTO keskiviikkoisin
tataustaa. Viestiä lupasi viedä
21.4. ja 19.5 klo 9-10
eteenpäin asuntoasiamies Jorma Pajunen, johon Sari Wester-  Kulosaaren turvallisuuslund totesi, että tilanne on tänä
teema jatkuu edelleen
vuonna rauhoittunut huomattavasti. Tukikodilla on tiukka linja
koskien päihteitä, mutta ongel-  Tietovisa Kuparilyhdyssä keskiviikkoisin klo
mia alueella ovat aiheuttaneet
20:00
myös tukikodin asukkaiden vierailijat.

 Muistakaa varata vappu-

Lähityöryhmän edustaja Päivi
lounaspöytänne ajoissa
Männistö kertoi, että lähityöryhmä on partioinut jo vuoden ajan  Tätä lehteä julkaisee
kaksi kertaa viikossa ostarilla,
Kulosaarelaiset ry.
tukikodin ympäristössä ja metroPäätoimittaja Heikki
asemalla. Sekä tukikodin että
Kukkonen
lähityöryhmän viesti kulosaaren
asukkaille oli, että toivottiin suoraa ja nopeaa yhteydenottoa, jos
havaitaan ongelmia tukikodin
asukkaiden suhteen. Näin onKULOSAARELAISET RY
gelmiin pystytään puuttumaan
JÄSENMAKSU
heti. Ala-asteen rehtori Anneli
TILILLE
Rautiainen kiitteli toimivaa yhteistyötä tukikodin edustajien ja
218318-13511
saaremme virkamiestyöryhmän
SUMMA 10€ tai 20€
välillä ja huomautti, että ongelVIITTEEKSI
mia aiheuttavat muutkin kuin
OMA NIMI
tukikodin asukkaat, myös saaremme omat nuoret.
Johanna Winberg
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Kirjastoauto Kulosaaressa keskiviikkoisin klo 19:20-20:00
Kirjastoauton aikataulu on muuttunut. Kulosaaressa kirjastoauto pysähtyy keskiviikkoisin klo 19:20 –
20:00. Kirjastoauto pysähtyy lähelle vanhaa kirjastoa osoitteeseen
Kyösti Kallion tie 1. Lastenkirjastoauto saapuu 21.4 ja 19.5 klo
9-10.

Varaaminen kirjastoautoon on
maksutonta. Kun varaat aineistoa,
ilmoita myös noutopysäkin nimi.
Varauksia pidetään kirjastoautossa
noudettavana 10 päivää tai kaksi
käyntikertaa. Noudettavista varauk-

sista saat ilmoituksen kirjeellä,
sähköpostilla tai tilaamalla maksullisen tekstiviestin.
Kirjastoautot eivät kierrä aattopäivinä, jouluaaton aattona, juhannusaaton aattona, kiirastorstaina eikä
pyhäpäiviä edeltävinä päivinä.
Nyt voit lainata kirjastoautosta
Helsingin Energian energia- ja
tehomittarin kotiisi. Sillä voit
tarkkailla kotitalouslaitteittesi
sähkönkulutusta. Mittarin lainaaika on 7 vrk, eikä sitä ei voi
varata etukäteen. Kysy saatavuutta henkilökunnalta.

Kirjastoauton valikoimiin kuuluu suomen- ja ruotsinkielisten romaanien, tietokirjojen,
aikakauslehtien ja lastenkirjojen lisäksi cd-levyjä ja elokuvia dvd-muodossa. Valikoima
vaihtuu, eli joka viikko voit
tehdä uusia löytöjä.

Tervetuloa kirjastoautoon!

Kirjastoauton avulla myös
koko Helsingin kaupunginkirjaston kokoelma on saatavillasi. Aineistoa voit varata HelMet-verkkokirjaston kautta.

Maria Vuorenjuuri

Mustikkamaan uusi ravintola Alia on Postresin toinen
Mustikkamaalle avataan uusi
ravintola Alia 3.5.2010. Esimakua tulevasta saa jo 1.5. vappulounaan merkeissä.
Ravintola avautuu sisätiloiltaan
täysin remontoituna. Karl Lindahlin vuonna 1921 suunnittelema rakennus on ulkoapäin
suojeltu, joten siihen ei ole kajottu.
Tilat on remontoitu kauniisti
vaalein sävyin, jota vasten huonekalut hehkuvat violetteina ja
tuovat paikalle modernia ilmettä. Isot viherkasvit luovat viihtyisyyttä ja kodikkuutta. Alakerta
on jaettavissa erikokoisiin tiloihin asiakkaiden toiveiden mukaan.
Alia on latinaa ja paitsi kaunis
naisen nimi, niin se on käännettynä ”toinen”. Sillä viitataan ravintola Postresiin, joka on samojen omistajien ensimmäinen
ravintola ja juuri saanut uusittua
michelintähtensä kolmatta kertaa. Aliassa Postresin kokit Samuli Wirgentius ja Vesa Parviainen ovat yhdistäneet osaamisensa Sveitsistä osakkaaksi
kutsutun kokin, Miikka Puikko-

sen kanssa.
Samoin kuin Postresissa myös
Aliassa ruoka on pääasia ja
kaikki on alusta loppuun paikanpäällä itse tehtyä. Leipääkin
leivotaan kaksi kertaa päivässä.
Lähiruoka-ajattelu ja luomutuotteiden käyttö ovat itsestäänselvyyksiä.
Alia on auki TI-SU, jolloin päiväaikaan on tarjolla buffet lounas ja illalla ruoat tilataan a la
carte -listalta. Suunnitelmissa
on pitää ravintola auki toukokuusta pikkujoulukauden loppuun ja tilausravintolana se on
auki ympäri vuoden.
Samuli Wirgentius luonnehti
ravintolan linjaa kotiruoka- tai
kartanotyyppiseksi, mutta mielestäni kyseessä on kyllä paremman tason kotiruokaa. Saatuani kurkistaa tekeillä olevaan
listaan herahti vesi kielelle. Ajatuksena on olla matalankynnyksen bistro, jonne on helppo poiketa, rento ilmapiiri ja herkullista ruokaa.
Ravintolan tiloja voi varata
myös kaikenlaisiin perhejuhliin,
oli kyseessä sitten häät tai vaik-

ka valmistujaiset. Erikokoisille
juhlaseurueille löytyy omat
erilliset tilansa. Koko alakertaan mahtuu 150–200 vierasta. Yläkerta avataan myöhemmin, kunhan remontti
siellä valmistuu.
Remontin yhteydessä uusittiin myös kaikki av-tekniikka,
joten paikka sopii mainiosti
kokous- ja yritystoimintaan.
Lisätietoa ja ihania kuvia löytyy netistä, www.alia.fi, ja
pöytävarauksia otetaan vastaan numerossa 09–660066.
TI-PE klo 11-20
LA

klo 12-20

SU

klo 12-18

Käykää maistelemassa, vaikkapa heti vappuna tai äitienpäivänä!
Johanna Winberg
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REIPAS LASKIAISSUNNUNTAI KLUUVIN
PUISTOSSA-FASTLAGSEVENEMANG I GLOET

HIIHTOKILPAILUN TULOKSET
Tytöt 3-4 v 250m
Karla Winberg
Anni Sulin
Airi Seppänen

Kotiseutuyhdistys Kulosaarelaiset – Brändöborna oli pitkästä aikaa voinut
järjestää perinteisen laskiaisenvieton saarelaisille. Sää oli loistava ja lumiolot erinomaiset

Tytöt 5-6 v 650m
Ada Calonius

Päätapahtuma oli lasten hiihtokilpailu, joka hiihdettiin sprintin
luonteisena, puistoladuilla.
Kisassa oli osanottajia yhteensä
27. Katsojia ja huoltoryhmää oli
yli viisikymmentä henkeä sekä
kolme koiraa. Järjestävän seuran edustajat olivat kisatoimitsijoina, yhteensä seitsemän hallituksen jäsentä. Tilaisuudessa
myytiin grillimakkaroita, muurinpohjalettuja, pullaa ja kuumaa mehua suomenkielisen
koulun 6. luokan hyväksi. Grilli
ja muurinpohjapannu olivat lainassa
Pentti Rantalalta. Lämmittelypaikaksi
oli järjestetty ns. Bronx -mallinen puulämmitteinen tynnyrikamina. Hienot
koneladut olivat Helsingin Liikuntaviraston pätevää tekoa, mistä heille suurkii-

Tytöt 7-9 v 650m
Edith Berden
Frida Odrischinsky
Essi Hämäläinen
Pojat 3-4v 250m
Veikko Peusa
Rasmus Ruhala
Oiva Reponen
Pojat 5-6 v 650m
Emil Utriainen
Johannes von Troil
Pietari Winberg
tos. Liikuntavirasto on luvannut pitää koneladut hiihtokunnossa niin kauan kuin lumia riittää, joten keveään hiihtelyyn on nyt Kluuvin puistossa (virallisesti
Eugen Schaumanin puisto) huippuluokan lähiladut
jokaisen liikuntahaluisen saarelaisen käyttöön.

Pojat 7-9 v 650m
Artturi Sulin
Hugo Huttunen
Pojat 10-12 v 650m
Elias Odrischinsky

BRÄNDÖ SEGLARE FIRAR 80 ÅRS JUBILEUM
För de Brändöungdomar som år 1930 grundade Brändö Seglare på den lilla klippan
Sälen skulle det säkert vara intressant att
iakkta föreningens verksamhet i dag.
”Seglarklippan” eller ”Skiglis” är fortfarande den samma, men verksamheten, båtarna,
bryggorna, husen och allt annat har vuxit
avsevärt.
BS inledde jubileumsåret i början av mars
med jubileumsmiddag på Casino med närmare 200 festdeltagare. Under säsongen
kommer jubileet att uppmärksammas på
olika sätt; på sensommaren kommer t.ex.
jubileumsseglingar och sommarfest att
ordnas.
BS har idag närmare 700 medlemmar och
är därmed en av de större segelföreningarna
i Finland.

Verksamheten är livlig med seglingsskolor,
seglingsträning, klubbseglingar och öppna
kappseglingar på programmet. Klubben
ordnar i allmänhet två stora regattor per
sommar, Musto Classic regatta och Baltic
Dinghy regatta, den förra för ett antal båtklasser av klassisk typ såsom åttor, sexor,
femmor, drakar, folkbåtar och hajar, den
senare för lättbåtar och 606-båtar.
Det finns aktiviteter för alla åldrar, och
både för nybörjare och för seglare på toppnivå. Sälen fungerar också som ett umgängescentrum för medlemmarna dit man kan
komma för att se på aktiviteter, delta i
klubbaftnar eller inte minst få sig en god bit
mat i den populära restauranten. Under de
senaste åren har hamnen förbättrats tack
vare tillkomsten av en ny pir och installe-

randet av nya ramper och slipar för lättbåtarna. Klubbhuset har förstorats och den
kännspaka startpaviljongen har renoverats.
Nästa stora projekt, det nya servicehuset,
kommer att möjliggöra aktiviteter i klubblokalerna också vintertid. I samma veva är
det också meningen att renovera det slitna
och anspråkslösa köket och sålunda säkerställa verksamhetsbetingelserna för restaurantrörelsen i framtiden.
Brändö Seglare strävar till att erbjuda brändöbor av alla åldrar intresserade av segling
och båt eller klubbliv en attraktiv verksamhet. Mer på www.brandoseglare.fi.
Christian Borenius,
Kommodor, Brändö Seglare

VUODEN KULOSAARELAINEN MIKA LINDQVIST
Kulosaarelaiset - Brändöborna -yhdistys valitsi
vuoden 2010 kulosaarelaiseksi Mika Lindqvistin.
Mika on pitänyt tietovisaa vuodesta 2005 joka
viikko yhtä kesälomaa lukuun ottamatta eri
puolilla Helsinkiä. Kysymyksiä hän on laatinut
kaikkiaan noin 35.000.
Nykyään visa järjestetään keskiviikkoisin klo
20 alkaen Kuparilyhdyssä.
Onnea Mika!

Mika Lindqvisti saa kunniakirjan Heikki Kukkoselta.

ESITELMÄ IL CANTO-SALISSA 29.4.2010 KLO 18.00
AIHEENA KEHON HAPPO-EMÄSTASAPAINO. TULE KUUNTELEMAAN!
Ilmoittautumiset tea.wahlroos@kolumbus.fi
tai 044 083 0262
Osallistumismaksu 10€ sis tarjoilun.
KULOSAARELAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

















Kulosaaren monitoimitalo
Kulosaaren kulttuuriviikko
Sivuapteekki saarelle
Turvallisuusprojekti
Kulosaaripäivä, joulumarkkinat ja laskiainen
Yhteistyö koulujen ja seurakunnan kanssa
Edunvalvonta ja ympäristöasiat
Aktiivisuus kaava-asioissa, Kruunuvuoren selän silta ja Itäväylän tunnelointi
Kulttuuriympäristökampanja JOY 2010
Leikkipuistot, skeittipuisto ja varttuneen väen puisto
Yhteistyö naapurikaupunginosayhdistysten kanssa
Jäsenkunnan kasvattaminen
Vuoden kulosaarenalinen
Kulosaarelaiset– lehti
Nettisivut

MUISTAKAA TEHDÄ PÖYTÄVÄRAUKSENNE
VAPUKSI JA ÄITIENPÄIVÄKSI!

R-Itella Oyj
Julkinen tiedote

