
Kulosaaripäivä 2011 Brändödagen 

KUUMAA KAMAA  

• Kulosaarelaiset-
paikallisseura kerää 
asukkaiden mielipiteitä 
asukasiltaan. Kirjoita 
kaupunginjohtajalle 
osoitettu kysymys tai 
kommentti seuran 
sivulla www.
kulosaarelaiset.fi, Käytä 
palautekaavaketta, joka 
löytyy ylävalikon 
oikeasta laidasta. 
Ytimekäs ja perusteltu 
palaute on tarpeen, jotta 
ehdimme käsitellä 
mahdolli-simman 
monta kommenttia.   

 www.kulosaarelaiset.fi 
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TÄSSÄ 

LEHDESSÄ: 

Rautiaisesta Herttoniemen  
kirkkoherra  

Kulosaarelaiset - Brändö-
borna -kotiseu-
tuyhdistys 
järjestää Kulo-
saaripäivän 25. 
elokuuta alkaen 
klo 17.00 
Kluuvin puis-
tossa. Ohjel-
massa on tuttuun 
tapaan lasten 
juoksukilpailu, 
ruokaa, juomaa, 
näytöksiä ja 
hyväntuulista 
yhdessäoloa. 

Välkomna till Brändödagen 
den 25 augusti 
från kl. 17 i Glo-
parken. Dagen ar-
rangeras av hem-
bygds-föreningen 
Kulosaarelaiset - 
Brändöborna r.f. 
På programmet 
står tradition-
senligt löptävling 
för barn, mat, 
dryck, uppvisnin-
gar och gemytlig 
samvaro.  

Herttoniemen seurakun-
nan IV kap-
palainen, ku-
losaarelainen 
Markku Rautia-
inen tuli vali-
tuksi kirk-
koherraksi 441 
äänellä, mikä 
vastasi noin 60 
prosenttia an-
netuista 
äänistä. 

Helsingin 
seurakuntayhtymän 

Anja Nurminen sai 54 ääntä 
eli 7 prosent-
tia. 

Herttoniemen 
seurakunnan 
13 975 ääni-
oikeutetuista 
jäsenistä käytti 
vaalissa ääni-
oikeuttaan 743 
äänioikeutet-
tua eli 5 
prosenttia 

äänioikeutetuista. Hylättyjä 
vaalilippuja oli kolme. 
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Varaa saman tien kalenteriin 
25.8 Kulosaaripäivä ja 13.9 
klo 18.30-20.30 
Ylipormestarin asukasilta, 
jolloin kaupunginjohtaja ja 
virastopäälliköt tulevat 
vastaamaan 
kulosaarelaisten 
kysymyksiin.  

Kannattaa tulla 
ajoissa 
Kulosaaren 
yhteiskoululle 
ja varmistaa 
istumapaikka. 

Kulosaaripäivänä on 
ainutlaatuinen mahdollisuus 
nähdä kotisaari mereltä. 
Kulosaaripäivänä 
Kulosaarelaiset ry järjestää 
saaren ympäri risteilyjä 
päivällä päiväkotilapsille ja 
koululaisille. Klo 16.00 
16.30 ja 17.00 lähteville 
vuoroille kaikki ovat 
tervetulleita. Laiva lähtee 
Casinon laiturista. Risteily 
on osallistujille maksuton. 

Syksyn koittaessa on aika 

aloittaa taas harrastukset. 
Tutustu saaremme 
monipuoliseen tarjontaan 
www.kulosaarelaiset.fi.  Nyt 
on oivallinen aika aloittaa 
säännöllinen 

liikuntaharrastus. 
Kotikylässämme 
voi harrastaa 
monipuolista 
liikuntaa joogasta 
jalkapalloon. 
Kaikki rohkeasti 
mukaan 
kokeilemaan 
uusia lajeja. 

Koskaan ei ole liian 
myöhäistä aloittaa 
liikkumista. 

Syksyyn kuuluu tietysti 
myös koulunaloittaminen. 
Teillämme liikkuu taas uusia 
ekaluokkalaisia ja 
autoilijoiden toivotaan 
huomioivan pienet 
jalankulkijat. Erityisesti 
koulujen lähellä toivottavasti 
kiire hellittää ja annetaan 
lasten ylittää tiet turvallisesti. 

Kyösti Kallion tien 
liikennejärjestelyt tulevat 
vaatimaan myös lehmän 
hermoja. Vanha 
suomenkielinen ala-aste 
puretaan pala palalta ja uutta 
rakennusta ryhdytään 
rakentamaan heti, kun 
purkutyöt saadaan loppuun.  
Koulun purku- ja 
rakennustyöt aiheuttavat 
liikennehaittoja, vaikka 
raskas liikenne pyritään 
järjestämään  hiljaisina 
aikoina. Uuteen koulun 
lasten pitäisi päästä vuonna 
2014. 

Virkeää syksyä kaikille. 

Satu Väkiparta 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA  

Kaupunginjohtaja ja 

virastopäälliköt tulevat 

vastaamaan 

kulosaarelaisten 

kysymyksiin 

Säpinää saarella 

Fredag den 13 augusti 2010 
arrangerade syskonen Lam-
pén, Pena, Kaija och Timi ett 
storslaget gardenparty i Penas 
trädgård på Brändövägen 
med anledning av att det för-
flutit 100 år sedan deras far-
far forstmästaren Arvid Lam-
pén flyttade till Brändö. 
Dagen var vacker och oerhört 
varm, såsom även stämningen 
i trädgården.  

En av gästerna samlade till 
en gemensam gåva av mera 
bestående värde. Det in-
handlades en liten ek, som 
den 17.9. med gemen-
samma krafter (mest var 
det väl Timi som grävde 
gropen) planteras i 
Botanica calonia till minne 
av forstmästaren. Detta 
tillfälle blev också en liten 
fest, med servering av 

skumvin och salta tilltugg i 
parken. 

Projekten är ännu delvis på 
hälft – i sinom tid skall det 
komma en sten med ingraver-
ing vid foten av eken, som vi 
alla hoppas skall växa sig stor 
och stark, så att kommande 
generationer kan fira 150-
årsminnet av Lampéns inflytt-
ning till ön.  

Anita Mellin 

Hundraårsminnet i trädgården  
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Kruunusiltahankkeeseen 
kriittisesti suhtautuvia kau-
punkilaisia eri puolilta Hel-
sinkiä on aktivoitunut vastu-
stamaan suunniteltuja siltay-
hteyksiä Kruunuhaasta Laa-
jasaloon. Helsingin kau-
pungin siltahankkeesta 
löytyy tietoa linkistä www.
kruunusillat.fi.  

Kruunusiltojen vastustajien 
mielestä silta pilaa ym-
päristöä sekä Itä-Helsingin 

luonnetta. He uskovat, että 
liikenne Laajasaloon on 
mahdollista järjestää halvem-
min ja tehokkaamin muilla 
tavoin.  

Kruunusiltojen vastustajat 
järjestävät siltojen vastaisen 
kokouksen maanantaina 19.9 
klo.19.00 Kulosaaren Casi-
nolla. Tervetuloa keskustele-
maan asiasta! Toivomme 
myös, että ylipormestarin 
asukasillassa 13. syyskuuta 

 

pyydetään virkamieheltä lisätie-
toja hankkeesta.  

Lisätietoja näistä linkeistä http://
www.vihreatehdokkaat.fi/veli-
heikki.klemetti/?page_id=15, 
http://www.hel.fi/static/public/
hela/Liikuntalautakunta/Suomi/
Esitys/2009/Liv_2009-10-
27_LILK_12_El/A9B8EF3F-
2812-4477-842F-6006674EE508/
Ratkaisumalli.pdf. 

Kruunuvuoren raitiovaunusilta herättää kysymyksiä 
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Helsingissä on järjestetty 
ylipormestarin kysymys- ja 
vastaustilaisuuksia, ns. 
asukasiltoja yli 35 vuoden 
ajan. Kulosaari on nyt 
vuorossa - lähes neljän-
nesvuosisadan tauon jälkeen. 
Kaupunginjohtaja Jussi 
Pajunen isännöi syksyn 
asukasiltaansa Kulosaaren 
asukkaille tiistaina 13. syys-
kuuta 2011 klo 18.20 - 20.30 
Kulosaaren yhteis-koulun 
juhlasalissa. Kaupungin 
asiantuntijat vastaavat 
asukkaiden kysymyksiin 
ylipormestarin puheen-
johdolla. 

Jotta tilaisuudesta saataisiin 
suurin mahdollinen hyöty, on 

tullut tavaksi koota kysy-
myksiä etukäteen ja valita 
niistä kokoelma ennakkoon 
valmisteltaviksi. 
Kulosaarelaiset ry hoitaa 
koko-amisen. Kysymyksiä 
voi jättää kirjallisessa muo-
dossa: 

· Kulosaarelaiset ry:n 
nettisivuilta (www.
kulosaarelaiset.fi)  

· Sähköpostitse 
puheenjohtajalle (satu.
vakiparta@kolumbus.fi)  

· Postitse: Satu Väkiparta, 
Lars Sonckin tie 6 

· Kulosaaripäivänä 25.8. klo 
17–19 Kluuvin puistossa 
Kulosaarelaiset ry:n teltta-

katoksen kysymyslaa-
tikkoon. 

Kysymysten tulee olla perillä 
viimeistään 29.8.2011. Toi-
vottavaa on, että jokaiseen 
kysymykseen liitetään 
kysyjän nimi. Jos kysyjä 
haluaa esittää kysymyksensä 
asukasillassa, liitä yhteys-
tiedot. Iltaan mahtuu runsaat 
parikymmentä kysymystä.  

Tilaisuus videoidaan suo-
rana esityksenä internetiin ja 
se tulee olemaan siellä 
kiinnostuneiden nähtävänä 
myöhemmin. Tilaisuudessa 
on kahvitarjoilu. 

Heikki Kukkonen 

Ylipormestarin asukasilta Kulosaareen 


