
Suomen talven oikkuja 

KUUMAA KAMAA  

• HSL:n suunitelmassa 
2012–2013 linja 16 ajaa 
Svinhufvudin- ja 
Ståhlbergintietä pitkin. 
Linja 81 liikennöi yh-
teen suuntaan Svin-
hufvudintietä ja 
ostoskeskukselta Kyösti 
Kalliontietä Risto 
Rytintielle ja edelleen 
Herttoniemeen. Tiet 
ovat ahtaita ja ruuh-
kaisia varsinkin lu-
misina talvina. Lue 
suunnitelmasta http://
www.hsl.fi/FI/
mikaonhsl/julkaisut/
Documents/ 
2012Liikennöinti 
suunnitelma_2012-
2013_1_2012_www.pdf  

• Kulosaarelaiset ry on 
selvittänyt nelikaistaisen 
Itäväylän ja sen rinnalla 
kulkevan metrolinjan 
aiheuttaman melun mää-
rää. Itäväylä on Hel-
singin vilkkaimpia 
väyliä, jota kulkee 55 
000 autoa vuorokau-
dessa. Lue lisää: ku-
losaari.fi 

 www.kulosaarelaiset.fi 
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TÄSSÄ 

LEHDESSÄ:  

Hyinen Kruunuvuorenselkä lainehtii jäistä vapaana tammikuun 
16. päivänä.  

Talvirieha – Vinter fest 
Sunnuntaina 4.3 klo 12.00-14.00 vie-
tetään Kluuvin puistossa Talviriehaa. 

Lapsille järjestetään hiihtokisat. Tar-
jolla mehua ja makkaraa.  

Tule mukaan kannustamaan hiih-

täjiä, tapaamaan tuttuja tai vain naut-
timaan ulkoilusunnuntaista.   

Vinter Fest i Kluuvi parken, barnens 
skidtävling, korv och saft 
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Pääsimme valitsemaan 
Suomelle ja saarellemme uuden 
presidentin. Kulosaaren 
äänestysprosentti oli huikeat 82 
prosenttia. Hienoa kansalaisak-
tiivisuutta!  

Uusi presidenttimme jätti itsel-
leen yhden luottamustoimen: 
Tukikummit-säätiön. Tukikum-
mien toiminnalla estetään las-
ten ja nuorten syrjäytymistä. 
Kulosaaressakin pääset helposti 
mukaan Tukikummien toimin-
taan. Lauantaina 17.3 järjes-
tetään Tukikummitanssiaiset 
Kulosaaren Casinolla. Lisätie-
toja ja osallistumisohjeet 
lehden lopussa. 

Helmikuun alussa käynnistyi 
myös Yhteisvas-
tuukeräys, johon myös 
pääset helposti mu-
kaan. Keräyksellä tor-
jutaan tänä vuonna 
ylivelkaantumista 
Suomessa ja tuetaan 
pienrahoitustoimintaa 
Ugandassa. Voit lah-
joittaa keräyslippaisiin 
tai Otto -automaatilla 
asioidessasi. http://
yhteisvastuu.fi/fi/
yhteisvastuu-2012. 

Kansalaisaktiivisuutta 
voi tulla harrastamaan myös 
Kulosaarelaiset ry:n toimintaan. 
Kulosaarelaiset ry:n vuosikok-
ous pidetään maanantaina 19.3 
Seurakuntasalissa klo 19.00. 
Tule mukaan toimintaamme 
tekemään kotisaarestamme en-
tistä parempi asuinpaikka. Ti-
laisuudessa valitaan seuran hal-
litus toimintavuodelle 2012. 
Kaikki saarelaiset ovat tervetul-
leita kokoukseen!. 

Lehden takasivulta löydät vuo-
den 2012 jäsenmaksulomak-
keen. 25 euroa/perhe tai yritys 

ja 15 euroa/henkilö. Summalla 
tuet yhdistyksen toimintaa koko 
vuodeksi. 

Vaikuttaminen on myös isoja tai 
pieniä arjen tekoja. Kulosaare-
lainen asukas on auttanut 
poliisia samaan rattijuopon ki-
inni Kulosaaressa. Yhteinen vii-
htyvyys ja turvallisuus syntyy 
rohkeudesta toimia. 

Kruunuvuorenselälle suunnitel-
tava massiivinen silta on synnyt-
tänyt Pro Kruunuvuorenselkä – 
liikkeen. Tarkoituksena on etsiä 
ekologisempi ja edullisempaa 
vaihtoehto uuden Kruunuvuoren 
asuinalueen liikenneongelmien 
ratkaisuun kuin siltaratkaisu. 
Tule mukaan osallistumaan! 

Lisätietoja: www.
prokruunuvuorenselka.fi 

Helsingin Seudun Liikenteen 
hallitus päätti kokouksessaan 
24.1 muuttaa bussireitti 16:n lin-
jauksen. Kulosaarelaiset ry on 
yhdessä seitsemän muun asu-
kasyhdistyksen kanssa tehnyt 
selvityspyynnön, että asia palau-
tettaisiin uuteen valmisteluun. 
Paikallisjuristimme Mia Wolf-
ram on myös tehnyt oikaisu-
vaatimuksen, jossa puututaan 
linjan 16 päätöksen epäkohtiin. 
Valitukset käsitellään 13.3. 

Toivottavasti saamme asian 
uuteen käsittelyyn, joka 
mahdollistaisi vaikuttamisen 
linjan järkevämpään reitityk-
seen. 

Nyt hyväksytyssä linjauk-
sessa linja 11 lopetetaan 
kokonaan. Linja 16 
kiertäisi Korkeasaaren 
kautta, eikä jatkaisi enää 
Herttoniemen metroase-
malle.  Bussi 16 kulkisi 
vuoden 2013 alusta alkaen 
Kyösti Kalliontien ja 
Ståhlbergintien kautta - 
suomenkielisen ala-asteen 
rakentamisen  ja 
ruotsinkielisen ala-asteen 
ja lukion remonttien 
keskelle. Uudessa reitityk-
sessä on unohdettu tuhan-

net työpaikkakäyttäjät ja koulu-
laiset, joita  linja 16 on palvel-
lut. Anton&Antonissa, R-
kioskilla ja Sportiassa on nimi-
listat, joihin voit  vielä käydä 
allekirjoittamassa, jos toivot, 
että bussi 16 linja säilytettäisiin 
ennallaan.   

Aktiivista ja rohkeaa kevättä! 

Satu Väkiparta 

Kulosaarelaiset ry- 
Brändöborna rf pj, 
satu@vakiparta.fi 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA  

Kansalaisaktiivisuutta voi tulla 

harrastamaan Kulosaarelaiset ry:n 

toimintaan. Vuosikokous pidetään 

19. maaliskuuta klo 19.00  

Seurakuntasalissa. 

Osallistu ja vaikuta kotisaarellamme 
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Kulosaaren jalkapalloseura 
KULPS etsii valmentajaa 
junnufutareille. 
Hei sinä innokas jalkapallon 
harrastaja! Etsimme 
valmennustiimiimme 
tunnollista ja innokasta 
henkilöä, joka pitää pienten 
futarien kanssa touhuamisesta. 
Ensisijaisesti tehtävänä olisi 
nykyisten valmentajien 
avustaminen ja tuuraaminen 
2005-2007-syntyneiden 
treeneissä torstaisin (klo 17-
19.30) Kulosaaren 
yhteiskoululla. Mahdollisesti 
tiedossa olisi myös tuurauksia 
vanhempien (s. 2003-2004) 
osalta. Saat hommasta 
arvokasta työkokemusta.  

Kiinnostuitko? OTA 
YHTEYTTÄ: Tero Reponen 
gsm 050 590 7562  
 

Tukikummien hyväntekeväi-
syysgaala Kulosaaren Casi-
nolla lauantaina 17.3.2012. 
Saimi Hoyerin ja Mika Tom-
molan juontaman hyvänte-
keväisyysgaalan tuotto menee 
syrjäytymisvaarassa oleville 
lapsille ja nuorille. Olet juhlaan 
lämpimästi tervetullut! 

Luvassa on herkkuja, hyvää 
seuraa ja elämyksiä: 

• Minna Tervamäen iki-ihana 
Kuoleva joutsen 

• Kolmen ruokalajin menu 

• Hyväntekeväisyyshuuto-
kauppa, meklarina Paul 
Hörhammer 

• Loistokkaat arpajaiset ja 
elävää tanssimusiikkia 

Pukeutumiskoodi frakki tai 
tummapuku. Liput 120 euroa/
henkilö tai Sponsorilipppu 
2000 euroa/10 hengen pöytä  

Tukikummit on Sauli Niinistön 
ja Hjallis Harkimon perustama 
hyväntekeväisyyssäätiö, joka 
toimii vapaaehtoisvoimin. Lah-
joitukset ohjataan lyhentämät-
tömänä Suomessa asuvien 
hädänalaisessa asemassa 
olevien lasten ja nuorten syr-
jäytymisen ehkäisemiseen. 

Lisätietoja: kulosaarelaiset.fi. 

Tukikummien 
juhlagaala 

5. 2. alkaen Yhteisvastuukeräys 

28.2. Tiistaina klo 19.00 Pro 
Kruunuvuorenselkä kaikille avoin - 
kokous Kulosaaren Casinolla 

29.2. Vuoden 2012 Kulosaarelaiset 
ry:n jäsenmaksun eräpäivä! 

4.3. Sunnuntaina klo 12.00 -14.00 
Talvirieha Kluuvin puistossa  

17.3. Lauantaina klo 19.00 TUKI-
KUMMIT tanssiaiset Casinolla 

19.3. Maanantaina klo 19.00 Ku-
losaarelaiset ry:n vuosikokous 
Seurakuntasalissa, kahvitarjoilu 

25.4. Keskiviikkona klo 17.30 -
19.00 Kulosaaren yhteiskoululla 
ala-asteen vanhemmille tiedotusti-
laisuus 

 Brändö Evenemangskalender 
 5.2. Gemensamt Ansvar insam-
lingen inleds 

28.2. Tisdag kl 19.00 “Pro Kruunu-
vuorenselkä” öppet möte på 
Brändö Casino 

29.2. Årets 2012 Brändöborna 
rf  medlemsavgift förfallodagen! 

4.3. Söndag klockan 12.00 -
14.00  Vinter Fest i Kluuvi parken, 
barnens skidtävling, korv och saft 

17.3. Lördag kl 19.00 TUKIKUM-
MIT bal på Brändö Casino 

19.3. Måndag kl 19.00 
Brändöborna rf  årsmöte i försam-
lingshemmet, kaffe servering 

Sinustako  
valmentaja? 

Kulosaaren 
tapahtuma-

kalenteri 
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R-Itella Oyj 
Julkinen tiedote 


