
Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka työskentelee 
kotisaaremme liikennejärjestelyjen, palvelujen, turvallisuuden ja 

viihtyisyyden puolesta.

Brändöborna rf är en stadsdelsförening som arbetar för att påverka
 trafi kplanering, service, trygghet och trivsel på Brändö.

KULOSAARELAISET •BRÄNDÖBORNA

2/2016

Kulosaari-päivä torstaina 18.8. klo 17.00 
Kluuvin (Eugen Schaumanin) puistossa

Brändödagen torsdagen 18.8. kl. 17.00 
i Gloets (Eugen Schaumans) park

Tervetuloa - Välkommen

Arkkitehdit Rudanko & Kankkunen

Arkkitehtitoimisto Juha Ilonen

Kuvat ovat alustavia luonnoksia ostoskeskuksen uudistamisideoista.
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Saimme mahdollisuuden haas-
tatella Irakin suurlähettilästä, 
Matheel Dhayif Al-Sabtia. 

Kuinka pitkään olette työsken-
nellyt Suomessa?

Aloitin 2015 marraskuun 30. päi-
vänä.

Mitä kieliä te osaatte?
Ainoastaan englantia ja äidinkiel-

täni arabiaa.

Kuinka usein matkustatte Ira-
kiin?

Normaalisti 10-15 päivän välein, 
talvella kun Suomessa on kylmä, 
niin tulen luultavasti matkustamaan 
enemmän. Mutta voin siis matkus-
taa Irakiin koska haluan. Usein mat-
kustan Irakiin konferenssien takia.

Millaisia työtehtäviä teillä on?
Paljon paperitöitä. Kaikki do-

kumentit Irakin ja Suomen välillä 
kulkevat meidän kautta. Myös esi-
merkiksi Irakin ulkoministerin ja 
Suomen presidentin väliset paperit. 
Myönnämme myös passeja ja val-
takirjoja. Meillä on myös paljon 
kokouksia ja tapaamisia, tehtäviä 
ulkoministeriössä, kansallispäiviä ja 
erilaisia tapahtumia kuten jalkapal-
loturnauksia, illallisia ja konsertteja. 
Suomessa asuu 10 000 irakilaista ja 
kun he muuttavat tänne, tulee hei-
dän saada kaikki tärkeät paperinsa 
Suomeen. Meillä on tiivis yhteistyö 
Suomen ja Irakin ulkoasiainministe-

riöiden kanssa. Kaikkien Suomessa 
asuvien irakilaisten eläkkeelle pääs-
seiden täytyy vuosittain todistaa 
olevansa elossa, tapaamalla meidät 
kasvotusten. Me matkustamme siksi 
paljon ympäri Suomea, että jos joku 
muualla Suomessa asuva irakilainen 
ei pysty tulemaan Helsinkiin täyttä-
mään asiakirjoja, niin me matkus-
tamme hänen luokseen. Olemme 
matkustaneet esimerkiksi Turkuun 
ja Tampereelle.

Miten pakolaiskriisi on vaikutta-
nut töihinne?

Ei paljon. Suomeen tuli viime 
vuonna 20 000 turvapaikan hakijaa 
Irakista. Aiemmin laittomat turva-
paikanhakijat pystyivät jäämään 
Suomeen, vaikka he olisivat saa-
neet kielteisen päätöksen. Nyt Suo-
men poliisi vuokraa lentokoneita, 
jotka kuljettavat turvapaikanhakijat 
takaisin Irakiin. Ainakin 1830 ira-
kilaista turvapaikanhakijaa on va-
paaehtoisesti lähtenyt kotiin. Näille 
henkilöille Irakin lähetystö myönsi 
väliaikaisia passeja, joiden avulla 
he pystyivät matkustamaan kotiin. 
Nyt Ruotsi haluaa käyttää samaa 
mallia ja Ruotsin suurlähettiläs oli 
kysynyt Irakin Suomen suurlähetti-
läältä, mitä heidän pitäisi tehdä. Sii-
hen vastasin, että heidän pitää ottaa 
yhteyttä Ruotsissa toimivaan Irakin 
suurlähettilääseen.

Pidättekö työstänne?
Pidän!

Vierailimme Irakin suurlähetystössä
Kuinka hyvin Suomen ja Irakin 
välinen yhteistyö toimii?

Oikein hyvin! Yhteistyö alkoi pa-
rantua 1959, ja 1980 ja 1985 välise-
nä aikana yhteistyö oli erittäin hyvä 
parantuneen talouden takia. 

Nykyään yhteistyö on erittäin 
hyvä ja paranee koko ajan. Yhteis-
työ huononi vuonna 2003, silloin 
Irakissa tapahtuneet pommitukset 
rikkoivat maan infrastruktuurin. 
Irakissa on useita suomalaisia in-
sinöörejä ja yhtiöitä, mutta suoma-
laisten työntekijöiden tuleminen 
Irakiin väheni Irakin epävakaan 
turvallisuustilanteen takia. 

Miten Suomen ja Irakin yhteis-
työtä voisi parantaa entisestään?

Suomen talouden tulisi kohentua, 
näillä resursseilla on vaikea paran-
taa yhteistyötä.

Onko teillä jotain erityisiä työp-
rojekteja juuri nyt?

Irakissa on useiden suurien ulko-
maalaisten yhtiöiden tytäryhtiöitä. 
Työskentelemme niihin liittyvissä 
projekteissa.

Irakin epävakaa tilanne työllistää 
erityisesti myös minua toimiessani 
Irakin Suomen suurlähettiläänä.

Haastattelijat: 
Linnea Henttunen ja 

Veera Granroth
/ Brändö Gymnasium
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VALIKOIMAA PIISAA 
KIVASTI MYÖS KESÄN 

KOITTAESSA!

NAAPURI, JONKA 
TUNNET NIMESTÄ.

MAKSA S-ETUKORTILLA, 
SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5 %
Lisätietoa asiakasomistajuudesta: S-kanava.fi

 

Alepa Kulosaari
Kyösti Kallion Tie 2
00570 Helsinki
Puh: 010 76 69820 
(0,0835 €/puhelu + 
0,1209 €/min) 

 

Avoinna:
ma-la 7-23
su 9-23

Te
rv

et
ul

oa
 M

ustikkamaalle!

Café  TORPEDO

     Laivakahvila 
 + merellinen terassi

Avoinna:
ma-to 11-20
pe-la   11-22
su        11-18

       m
erellistä fi ilistelyä, maukkaita pikkusuolaisia

          
         kuplivaa juomaa & makeaa elämääTe

rv
et

ul
oa

 M
ustikkamaalle!

Tällä kupongilla (1 kpl / asiakas)

P.S. 1.6. alkaen myös 
Kalasataman kautta 
(Isoisänsilta)

Meille on helppo tulla

A-oikeudet

Kahvi &
pulla

2€P
Metrolla, bussilla, autolla, veneellä, pyörällä, kävellen, ko

ira
n k

an
ssa

...
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Isoisänsilta avataan kesäkuun 1.
Isoisänsilta avataan virallisesti kesäkuun 1. päivänä kello 15 juhlallisin menoin. Siltaa voi perustellusti kutsua koko alueen 
odotetuimmaksi kulkuväyläksi. Se lyhentää ratkaisevasti myös muiden kuin Kalasataman asukkaiden matkaa metrolta 
Mustikkamaalle ja aina Korkeasaareen asti.

Brändö Golf Championship
2016

3.9.2016 Rönnäs Golf 
klo. 10.00-

Ilmoittautumiset 

viimeistään 29.8.2016 mennessä,

sähköpostiin kulisgolf@kura.fi,(nimi,seura,hcp)

Kilpailumaksu 50,- tilille 180835-11040 (Kurä Ry)

Lisätietoja, www.kura.fi

Kilpailumaksu 50,00 (sis. eväspussin juomineen)

sarjat, miehet HCP, naiset HCP, juniorit HCP, 
yleinen SCR

2016
SGR

SeaStore on palve leva 
vene- ja tarvikemyy-
mälä. Bella ja Flipper 
veneidenedustus, 
venetarvikkeita, vene- 
ja moottorihuollot, 
talvisäilytys sekä 
pont toonilaitureiden 
myynti ja asennus.

Venekauppa
avattu 
Kipparilahteen

Palvelemme 20 v. kokemuksella
Avoinna ma-pe 9–17 • la 9–14

www.seastore.fi 
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LIHATUKKU VEIJO VOTKIN OY
TEHTAANMYYMÄLÄ

ma-pe 7-21, la 7-18, su 11-18
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki

 09-774 33 477,  www.votkin.fi

CHEF WOTKIN’S PALVELUTISKIT
Prisma Itäkeskus Vanhanlinnantie 1

00900 Helsinki  010 766 8912
S-Market Sokos Helsinki Postikatu 2

00100 Helsinki  010 766 1047
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Ostoskeskusyhtiö haluaa uudistaa 
vuonna 1960 rakennettua osta-

ria. Ostarin tulevaisuus on herättänyt 
vilkasta keskustelua kulosaarelais-
ten ja ostarin naapuritaloyhtiöiden 
parissa. Pohdittavana on edelleen, 
pyritäänkö nykyistä ostaria säilyttä-
mään osittain ja kuinka korkeaa uu-
disrakentamista tontille voi rakentaa. 
Kaupunkisuunnittelulautakunnalta 
haetaan kesäkuussa periaatepäätöstä 
ostarin tontista. Asemakaavan val-
mistelua jatketaan päätöksen mukai-
sesti. Kaavaluonnos tulee nähtäville 
ja keskusteltavaksi syksyllä.

Suunnittelun alkuvaiheen kes-
kustelua varten ostoskeskuksen 
korttelin tulevaisuudesta oli tehty 
viime syksynä kolme vaihtoehtoa, 
jotka olivat asukkaiden arvioitavina 
verkkokeskustelussa sekä keskus-
teluillassa 2.11. Kulosaaren ala-as-
teella. Lisäksi kaupunki sai ostarin 
säilyttämistä puoltavan yli 200 alle-
kirjoittajan adressin.

Kulosaaren ostoskeskuksen uudistuminen herättää keskustelua 
ja käsitellään periaatetasolla kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
kesäkuussa

Tämän vuoden aikana suunnittelu 
on jatkunut. Lähtökohtana on ollut 
ratkaisu, jossa pääosa ostoskeskuk-
sen Svinhufvudintien puoleisesta 
osasta ja ostarin piha säilytettäisiin. 
Tontin itä- ja pohjoisosalle on suun-
niteltu uutta asuinrakentamista. 
Tontille suunniteltavan kerrosalan 
määrä vaikuttaa ostariyhtiön mah-
dollisuuksiin korjata kulttuurihis-
toriallisesti ja arkkitehtonisesti hie-
no läntinen osa ostarista. Toisaalta 
nykyistä korkeammalle nouseva 
uudisrakentaminen kaventaa naa-
puriyhtiöiden asunnoista avautuvia 
maisemia. Naapuritaloyhtiö onkin 
teettänyt vaihtoehtoisen suunnitel-
man, jossa ehdotetaan koko ostarin 
korvaamista uudella.

Kaupunkisuunnittelulautakunnal-
ta haetaankin kesäkuussa periaa-
tepäätöstä siitä, puretaanko nykyi-
nen ostari ja kuinka korkeaa tontille 
voidaan tulevaisuudessa rakentaa. 
Päätöksen mukaan jatketaan kaava-

luonnoksen valmistelua, ja se tulee 
nähtäville keskusteltavaksi syksyl-
lä. Näin kaavaluonnoksen aikataulu 
siirtyy aiemmin ilmoitetusta. Ajan-
kohdasta tiedotetaan kaupunki-
suunnitteluviraston verkkosivuilla 
hel.fi /ksv/suunnitelmat ja sosiaali-
sen median kanavissa (facebook.
com/helsinkisuunnittelee, twitter.
com/ksvhelsinki) sekä Suunnitel-
mavahti-palvelussa, jonka voit ot-
taa käyttöön osoitteessa Suunnitel-
mavahti.

 
Tiina Antila-Lehtonen

vuorovaikutussuunnittelija
kaupunkisuunnitteluvirasto

 
Lisätietoa:
Kaavahankkeen perustiedot ja 
asiakirjat, mm. lautakunta-aineis-
to ennen lautakunnan kokousta ja 
aiempien keskusteluiden yhteen-
vedot verkosta: Kartta.hel.fi /suun-
nitelmat

PAINOTALO

Täyden palvelun painotalo!
www.kiriprintti.fi 
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Ei ole kovin pitkä aika siitä, kun ys-
tävykset Eva ja Leila kävivät usein 

kävelyllä ja haaveilivat kahvilasta Ku-
losaaressa. Se oli kuitenkin sitä aikaa, 
jolloin ostarilla oli vielä pankki ja posti 
ym. palveluja. Aika on muuttunut ja on 
tullut uusia yrittäjiä. Kukapa olisi sil-
loin arvannut, että kävelyretkellä Kulo-
saaressa ja Mustikkamaalla voi kesällä 
2016 juoda kupillisen kahvia ainakin 15 
paikassa. 

Oletko itse tehnyt tuon kävelyretken 
ja maistellut kahveja? Testaa kahvila- 
ja paikallistuntemustasi merkitsemällä 
taulukkoon karttaan merkitty tikkukir-
jain ja  valokuvasta löytyvä pikkukir-
jain. Tarkista rivisi artikkelin lopusta. 

Käy tutustumassa kahvipaikkoihin ja 
anna kullekin tähtiä kohtaan “Oma ar-
viosi”. Vertaa arviotasi vaikkapa naapu-
risi kanssa.  

Voi olla, että kaikki kahvilat eivät ole 
aina auki tai auki vain valituille. On 
varmasti myös muita kahviloita, esi-
merkiksi Mustikkamaan uimarannan 
kahvila, jonka kohtalo on tätä kirjoitta-
essa epävarma. Merkitse muut kahvilat 
karttaan ja kerro niistä Kulosaarelaiset 
ry:n facebook-sivulla.

Maija Pakoma & Kirsti Santaholma

 Kahvipaikka Sijainti
  

1 R-kioski  

2 Mustikkamaan kesäteatteri   

3 Café Torpedo  

4 Bron Bistro & Café  

5 Chengdu  

6 Kulosaaren Casino  

7 Kulosaaren Herkku  

8 Mustikkamaan Kesäkioski  

9 Kioski Gulf  

10 Grön-Vita Lawntennis Klubben  

11 Kuparilyhty  

12 Ravintola Alia  

13 Seikkailupuisto Korkee  

14 Alepa  

15 Boatman’s Café  

Valo- 
kuva 

Oma arviosi 
* ** *** **** ***** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kahvikierroksella 
Kulosaaressa

c

f
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j

m
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Oikea veikkausrivi: 1 E k; 2 J g; 3 L h; 4 N f; 5 G l; 6 O j; 7 B o; 8 R b; 9 C a; 10 A i;11 D n; 12 I e; 13 M d; 14 F m; 15 H c

© Google
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Hopeasalmen rannalla Mustikkamaan parkkipaikan alapuolella on van-
ha torpedovene, jonka kannelle on rakennettu kahvila, Café Torpedo. 
Kesäkauden 2016 avajaisia vietettiin 21.5. Tarjolla on virvokkeita, sii-
deriä, olutta (A-oikeudet) ja kahvia, sekä pientä purtavaa, suolaista ja 
makeaa. 

Kahvila on avoinna ma-to klo 11-20, pe-la klo 11-22 ja su klo 11-18 
(kuitenkin säävarauksella). Yläterassilla on koiraparkki, joten myös hy-
vin käyttäytyvät nelijalkaiset ovat tervetulleita. 

Tervetuloa nauttimaan!
Café Torpedo on auki myös juhannuksena, jolloin Mustikkamaan ju-
hannusjuhlien kokko syttyy klo 22:00. 
Kahvilassa järjestetään myös yksityistilaisuuksia, perhejuhlia, 
polttareita ym. 
Tiedustelut: Facebook Café Torpedo tai Minna puh. 040 534 7301.

Lähde: Helsingin Uutiset

Café Torpedo
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Kesä on tullut Korkeasaareen! 
Ensimmäiset eläinlapset ovat 

syntyneet; milut hoivaavat jälke-
läistään ja hevostarhassa on pienten 
kavioiden kopsetta. Pöllönpesissä 
haudotaan ja valkoposkihanhet ovat 
vallanneet tutut reviirit. Riikinkuk-
kokoiraiden kiljahdukset kuuluvat 
kauas Mustikkamaalle asti. Luonto 
on puhjennut lehdiksi ja kukiksi.

Kesällä Korkeasaari on avoinna 
iltakahdeksaan ja vesibussit liiken-
nöivät toukokuussa Kauppatorilta 
ja kesäkuussa myös Hakaniemestä. 
Toukokuun lopussa luokkaretkeläi-
set rynnistävät eläintarhaan sankoin 
joukoin, mutta viikonloput ja eten-
kin illat ovat hiljaisempaa aikaa, jol-
loin kauniista alkukesästä kannattaa 
tulla nauttimaan. Myös kesäkuun 
alku on miellyttävää aikaa eläin-
tarharetkelle. Viime kesän suositut 
polut kenguruiden sekä vikunjoiden 
ja marojen tarhassa avautuvat. Net-
tisivuilta voi tarkistaa päivittäiset 
eläinten ruokinnat ja muun ohjel-
man. Juhannukseen mennessä lu-
vassa on myös uutuuksia.

 
Uudet ravintolat ja uusi kauppa
Korkeasaaressa on aloittanut uusi 
ravintolayrittäjä, Marcante Oy, jon-
ka tarjontaan kannattaa käydä tu-
tustumassa. Mustikkamaan lipun-
myynnin vierestä Bistro Bronista 
saa jopa kaupungin parhaita pizzoja 
sekä runsaita salaatteja. Eläintarhan 
puolella ravintola Karhu on täysin 
uudistettu ja listalta löytyy moni-
puolisia makuja lohikeitosta burge-
reihin. Myös Ravintola Pukin buffet 
ja à la carte on uusittu. Makein uu-
tuus tulee olemaan laivarannan van-
han paviljongin uusi karkkikauppa!

Laivarantaan avautui vappuna uusi 
matkamuistomyymälä, jossa on pal-
jon ihania uusia tuotteita. Kaupassa 
onnistuu myös Korkeasaaren pää-
sylipun vaihtaminen vuosikorttiin 
– vaihdossa saat vuosilipusta pää-
sylipun hintaisen alennuksen. Eri-
tyisen suositeltava juttu lähiseudun 
asukkaille. Vuosikortilla saa kaikista 
kaupan tuotteista 10 % alennuksen.

 
Edullisemmin ennakkolipulla 
ja kesäiltoina
Kesäkuun alusta voimaan tulevat 
uudet kesäsesongin lippuhinnat. 
Kannustamme ostamaan lippuja 

Korkeasaaren kesä on täynnä uutuuksia
ennakkoon verkkokaupastamme ja 
vierailemaan eläintarhassa myös 
ihanina kesäiltoina. Esimerkiksi ai-
kuisten päivälippu maksaa Korkea-
saaresta ostettuna 14 euroa, mutta 
iltalipun saa klo 17 jälkeen kahta eu-
roa edullisemmin. Verkkokaupasta 
aikuisten ennakkolipun saa aina 12 
euron hintaan. Kesäsesongin hin-
noittelu on voimassa 1.6.-31.8.

Eläintarharetkeen voi liittää visiitin 
meriteitse kaupunkiin entiseen tapaan 
matkalipun ostamalla. Vesiliikentee-
seen saa myös kausilippuja. Kaikki 
alle 18-vuotiaat pääsevät vesibussilla 
ilmaiseksi, joskin alle 12-vuotiailla 
pitää olla aikuinen mukana. Kauppa-
torilla Korkeasaaren vesibussilaituri 
on siirtynyt Suomenlinnan lautan 
toiselle puolelle merikylpylän raken-
nustöiden vuoksi. 
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Kulosaaren 
siivoustalkoot
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna 

rf haastoi kulosaarelaisia mu-
kaan koko saaren siivoustalkoisiin 
huhtikuun lopulla. Aloite oli lähtöisin 
ala-asteen koululta, joka oli päättänyt 
pitää ympäristön siivouspäivän maa-
nantaina 2.5. Kaupunki oli toimittanut 
koululle pihtejä ja jätesäkkejä, joita 
muutkin saivat käyttää sekä maanan-
tai-illan että koko tiistaipäivän ajan. 
Ahkerat ihmiset toivat noin 50 sä-
killistä roskaa pois vietäväksi. Siisti 
saari on meille kaikille tärkeä asia ja 
saamme kiittää kauniisti niitä, jotka 
ahersivat yhteiseksi hyväksi.

Samoihin aikoihin on pidetty ta-
loyhtiöiden siivoustalkoita ja myös 
vanhan puolen pihoilla on haravoi-

tu, rapsutettu ja istutettu. Lauantaina 
7.5. oli vuorossa talkoot “Caloniuk-
sen metsäpuutarhassa” Eugen Schau-
manin puiston kupeessa. Kulosaaren 
luonnonhoitosuunnitelmaan liittyen 
on tästä metsästä poistettu huonokun-
toisia kuusia alkuvuoden aikana.

Erään rantojen talkoolaisen mielipi-
dekirjoitus:

Kulosaari ei ole immuuni slummiu-
tumiselle. Jollei roskaa tai vandalis-
min tuhoja korjata viipymättä, niillä 
on taipumus houkutella lisää epäsiis-
teyttä. On turha odottaa kaupungilta 
tai naapureilta apua. Itse kunkin ku-
losaarelaisen täytyy itse reagoida. Jos 
poimimme tyhjän tupakka-askin tai 
karkkipaperin (miksi suurin osa ros-
kista on juuri tupakka-askeja ja ros-
karuokakääreitä?) ohimennen roskik-
seen, tämä pieni teko ehkäisee lisää 
roskaantumista.

Epäsiisteyteen ei pidä tottua. Mitä 
pitää ajatella ihmisistä, jotka asuvat 
vuodesta toiseen kaatopaikan naapu-
rissa, vaikka heidän oma tonttinsa on 
piinallisen siisti?

“Ei se meille kuulu.” “Siivotkoon se 
joka roskaakin”. Niin se ei mene.

Kulosaaren meripartio 
Toiminta jatkuu kesälomilla matka-
purjehdusten muodossa. Viime kes-
änä Flikka vietti yli kuukauden poissa 
kotisatamastaan BS:ltä. Tänä kesänä 
tähyämme mahdollisesti kohti Gotlan-
tia!

Lukutupa – kahvitupa 
Kulosaarelaiset ry:llä on ollut elokuus-
ta toukokuuhun toimintaa tiistaisin ja 
torstaisin klo 16-19, sillä yhdistys on 
huolehtinut siitä, että Kulosaaren yh-
teiskoulussa sijaitsevassa Lukutuvassa 
on ollut valvojat palvelemassa kulos-
aarelaisia lukijoita. Käyttäjiä on ollut 
harmillisen vähän. 

Toiminta jatkuu  syyskuun 9. päivästä 
alkaen. Vapaaehtoisia valvojia toivo-
taan lisää, siis jos tiedät olevasi vapaa 
muutaman kerran syyskauden aikana 
tiistaina tai torstaina neljän ja seitsemän 
välillä, ilmoittaudu rohkeasti Kirstille 
(040 512 8209 tai kirsti.santaholma@
gmail.com). Jaetaan vuorot siten, että 

jokaiseksi vuoroksi nimetyt kaksi val-
vojaa jakavat ajan keskenään, jolloin 
valvonta-aika on puolitoista tuntia.

Kauden aikana on ollut teemailtoja 
eri aiheista. Tarkoitus on jatkaa sitäkin 
toimintaa kutsumalla asiantuntijoita 
kertomaan mielenkiintoisista aiheista 
noin kerran kuussa myöhemmin ilmoi-
tettavana aikana. Näin meillä jatkuu 
ihan oma Kuliksen studia generalia, 
josta saamme olla iloisia ja ylpeitä.

Lukutupaan voi poiketa myös lu-
kemaan päivä- ja aikakausilehtiä, tai 
juomaan kupillisen kuumaa juomaa 
automaatista. Salissa ei ole hiljaisuus-
pakkoa, mutta käytettävissä on myös 
rauhallinen lukupaikka. 

   
Kirsti Santaholma

Kulosaaren taidekoulun
TAIDELEIRIT Kulosaaressa 7-15-vuo -
tiaille – vielä ennättää ilmoittautua! 
Kesän 2016 leireillä teemme eksootti-
sen mielikuvitusmatkan Afrikan halki 
piirtäen, muotoillen ja maalaten sekä 
kauniista kesästä nauttien. Leirimak-
suun sisältyy kaikki materiaalit sekä 
lämmin lounas.

Brändö konstskola ordnar också i 
år KONSTLÄGER på Brändö för 
7-15-åringar! På sommarens 2016 lä-
ger gör vi en konstnärlig fantasiresa 
genom Afrika. Vi njuter av kontinen-
tens exotiska stämning genom att rita, 
modellera och måla. I avgiften ingår 
alla material samt varm lunch.

Leiri 1: 6.-10.6. ma-pe 9-14.30 (225€)

Leiri 2: 13.-17.6. ma-pe 9-14.30 (Täynnä)

Leiri 3: 20.-23.6. ma-to 9-14.30 (185€)

Leiri 4: 1.-5.8. ma-pe 9-14.30 (225€)

Lisätiedot ja ilmoittautumiset / Till-
läggsinformation och anmälningar:
www.kulosaarentaidekoulu.fi 
info@kulosaarentaidekoulu
kuvataideopettaja 
Kata Ruohtula puh. 0405400735
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Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf
hallitus/st yrelsen 2016-2017

Satu Väkiparta, puheenjohtaja satu.vakiparta@kolumbus.fi  
Pentti Rantala, varapuheenjohtaja pentti.rantala@pp3.inet.fi 
Sarianne Reinikkala, rahastonhoitaja sarianne.reinikkala@fi nncontainers.fi 
Jenni Kallio, sihteeri jenni.kallio@evl.fi 
Muut jäsenet:
Liisa Horelli liisa.horelli@aalto.fi 
Maija Pakoma mpakoma@welho.com
Kirsti Santaholma kirsti.santaholma@gmail.com
Senni Timonen senni.timonen@kolumbus.fi 
Susanna Toropainen susanna@unelmatalli.fi 
Henry Urbanowicz henry.urban46@gmail.com
Kari Lampén kari.lampen@rymaco.fi  

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 
s–posti- tai postiosoitteesi.
Skriv i meddelande fältet ditt namn
samt e-mail eller postadressen.
Lehden toimitustiimi
Henry Urbanowicz, päätoimittaja 
Liisa Horelli
Susanna Toropainen
Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Delas ut till alla 00570 postnummer.
Painos: 2 300
Taitto / Paino: KiriPrintti Oy

FI11 2183 1800 0135 11

Kulosaarelaiset ry. / Brändöborna rf.

Liity jäseneksi • Bli medlem      Muistithan jäsenmaksusi / Kom ihåg medlemsavgiften

Henkilöjäsen/Person 15 €

Koko perhe/Hela familjen 25 €

Yritys/Företag 40 €

S-postios. tai kotiosoite:

Kulosaarelaiset ry:llä on Brändö 
Seglaren laiturissa pieni soutuvene,

jota yhdistyksen jäsenet saavat käyttää 
veloituksetta. Varauskirja ja avain ve-
neeseen löytyvät R-kioskilla. Veneen 
avain ja aina palautettava R-kioskille 
sen aukioloaikojen puitteissa. Brändö 
Seglare tarjoaa veneelle laituripaikan 
ja R-kioski huolehtii korvauksetta va-
rauskirjasta sekä avaimesta, joista mo-
lemmille kuuluvat lämpimät kiitokset.
Kulosaarelaiset ry:n neljän hengen 
soutuvene Harriet hankittiin 2005 Ko-
tiseuturahaston Säätiön tuella ja Harry 
Blässarin idean pohjalta. Vene on ollut 
kahdeksan kesää saarelaisten vapaasti 
lainattavissa.
Säännöt
-Veneen omistaja ei ole vastuussa 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 

tai veneen väärinkäytön 
seurauksena tapahtuvista 
vahingoista eikä käyttäjien 
toimien seurauksena mah-
dollisesti tapahtuvasta ve-
neen kunnon, varustuksen 
tai merikelpoisuuden vähe-
nemisestä ja sen mahdol-
lisista seurauksista venettä 
lainanneille.

-Veneessä saa olla enin-
tään neljä henkilöä.

-Veneellä saa tehdä ainoastaan
päiväretkiä.
-Veneeseen ei saa kiinnittää
moottoria.
-Kirjoittamalla nimensä lainauskir-

jaan lainaaja ilmoittaa ymmärtäneen-
sä lainauksen ehtona olevat, säännöt 
ja oman vastuunsa. Veneessä on kaksi 

paria airoja, perämela, kahdet pelas-
tusliivit, äyskäri ja ankkuri köysineen. 
Ilman näitä ei mennävesille! Lainaaja 
tuo mukanaanriittävän määrän pelas-
tusliivejä, muut varusteet löytyvät ve-
neestä.

Iloisia ja turvallisia souturetkiä!

Harriet vene saapuu kesälaituriin



Kulosaaren 
ostoskeskus
Svinhufvudintie 1

Puh. 040-463 0500
icon@iconhair.fi 

www.iconhair.fi 
Ajanvaraus 24H

NÄMÄ PALVELUT 
LÖYDÄT ICONHAIRISTA

- Parturi / kampaamo
- Hiusten pidennykset
- Meikki / maskeeraus

- Kosmetologi
- Jalka- ja käsihoidot
- Geelilakkaus
- Korvien rei’itys
- Kestopigmentointi
- Vahaukset / karvojen poisto
- Ripsi pidennykset

Muista myös
LAHJAKORTIT!

Julkinen tiedote. Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Offentligt meddelande. Delas ut till alla 00570 postnummer.

TERVETULOA!


