
Historian helteisin heinäkuu on takana. Hikoilu jatkuu edelleen, mutta onneksi kaikki syksyn akti-

viteetit tuovat kaivatun päivärytmin arkeen. Lapset on saateltu koulun ja päiväkodin suojiin. Las-

ten kaveri- ja harrastusrallit pyörivät ja puistot täyttyvät hiekkalapioiden heiluttajista. Ostarilla 

törmää taas tuttaviin - koko kylä kuhisee, kun lomalaiset ovat palanneet ja täyttäneet saaren. 

Onneksi arkea ilahduttavat myös yhteiset juhlat. Kulosaaren perinteikkään elokuun juhlaputken 

aloittaa tenniskerhon Asadojuhla torstaina 19.8. Kulosaaripäivää vietetään tiistaina 24.8. Kulosaari

-päivä jatkuu Sun Marinessa kello 18.00 iltapalalla, jonne voi osallistua koko perhe. Torstaina 26.8 

järjestetään Moët & Chandon Grand Slam naisille. Rapulaulut raikaavat pihoilla ja saaren ravinto-

loissa elokuun pimeinä iltoina. Kauden ensimmäiset kynttilät tuikkivat ikkunoissa ja partseilla. 

Kesän jälkiä voi vielä ihailla Mustikkamaan kallioilla. Uskaliaimmat uiskentelevatkin vielä. Aa-

mulenkki omenantuoksuisen Kulosaaren ympäri on etuoikeus, jota kannattaa ainakin kerran ko-

keilla. Nautitaan aurinkoisesta kotisaarestamme kesän loppuun saakka.   

Kyläpäällikkö Kukkosen kesäsijaisena Satu Väkiparta 

NAUTINNOLLISTA LOPPUKESÄÄ 

ERITYISET KI IN-
NOSTUKSEN  KOH-

TEET :  

 KIRJASTOAUTO keski-

viikkoisin Kyösti Kallion 

tie 1, ostari,  klo 19.20—

20.00 

 Kulosaaren metroase-

man remontti jatkuu 

edelleen 

 Aseman ollessa suljettu-

na Kulosaaressa liiken-

nöi korvaava bussilinja 

16X. Bussi ajaa metron 

liikennöintiaikoina Hert-

toniemen metroaseman 

ja Kulosaaren välillä 8 – 

15 minuutin vuorovälein 

 Tietovisa Kuparilyhdys-

sä keskiviikkoisin klo 

20:00. Tule testaamaan 

tietosi! 

 Tätä lehteä julkaisee 

Kulosaarelaiset ry.  

Päätoimittaja Heikki 

Kukkonen. 

TULEVAT TAPAHTUMAT 

12.-15.8. A-luokan kansalliset kilpailut tenniskerholla  
GVLK järjestää miesten A-luokan kansalliset kilpailut 12.-15.8. Kaikki mukaan 
kannustamaan ja katsomaan loistavia otteluita GVLK:n tenniskerholle. 

 

KOULUT alkavat 16.8. 
Otathan ekaluokkalaiset huomioon ajaessasi Kulosaaressa! 

 
 

KULOSAARIPÄIVÄ  24.8. KLO 17.00 ALKAEN     
Kluuvin puistossa. Ohjelmassa kaikkea kivaa 

 Lasten juoksukilpailut 

 Kahvio ja grilli 

 Tutustuminen Jenny Wihurin meripelastukseen 

 Yllätysohjelmaa 

 Lopuksi syömään Sun Marinen buffapöytään 

Tulkaa koko perheen ja suvun voimalla! Syömään mennään Casinon karvalakki-
puolelle, jossa meille on tarjolla seisova pöytä. Lapset 10€ ja aikuiset 20€. Katso 

menu lehden takasivulla. 
 

MOËT & CHANDON Grand 
Slam naisille to 26.8. klo 17.30. 
Sampanjaa, mansikkakakkua ja nelinpelejä!  
GVLK järjestää naisille avoimen turnauk-
sen. 

Ilmoittaudu raisa.katara@gmail.com tai paasky@jsh.fi.  
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kg:n kokoisia, joten grillausaika on 
melko pitkä, noin yhdeksän tuntia. 

Jo ensimmäinen juhla oli menes-
tys, ja siitä asti on asadoa vietetty 
tennisseuran klubitalolla joka vuosi.  
Osallistujia on ollut 80 – 120 hen-
keä ja lampaita kuluu 2-3 kappalet-
ta illan aikana! 

Asadon historian pitkäaikaisia gril-
laajia ovat olleet Nalle Berner ja 
vaimonsa Monica. Taito on siirtynyt 
suvussa eteenpäin ja grillauksesta 
vastaavat edelleen Bernerin suvun 
jäsenet. 

Vanhassa klubirakennuksessa oli 
suuri tila, jota voitiin käyttää juhlis-
sa sateen sattuessa.  Vuonna 1967 
tämä kaunis paviljonkirakennus 
purettiin eikä nykyisessä klubira-
kennuksessa ole sopivan suurta 
yhteistilaa.  Nykyään juhlat onkin 
pidetty ulkosalla. 

Asado -juhlissa on grillauksen li-
säksi usein yllätysesiintyjiä ja muu-
ta ohjelmaa. Perinne on kuitenkin 
säilynyt: tarkoitus on nauttia yhdes-

sä hyvästä ateriasta, tavata uusia 
ja vanhoja seuratuttuja sekä naut-
tia lämpimästä elokuun illasta gril-
latun lampaan kera. 

Pääsky Halttunen 

 

 

TENNISTÄ PELAAMAAN!  

GVLK tarjoaa tenniskursseja kai-
kentasoisille pelaajille aloitteli-
joista kilpapelaajiin, sekä aikuisil-
le että junioripelaajille. 

Ensi syksyn tenniskursseille löy-
tyy vielä tilaa.  Soita 09 6848152 / 
www.GVLK.fi 

 

Kulosaaressa on monia mielenkiin-
toisia perinteitä. Kulosaaren tennis-
seuran GVLK:n grillijuhlillakin on 
pitkä historia. Pian sotien jälkeen 
lähtivät nuoret yrittäjät Nalle ja Har-
ry Berner opintomatkalle Etelä-
Amerikkaan. He toivat mukanaan 
tuliaisen, joka on tuonut iloa Kulo-
saaren tennisseuralle jo 60 vuotta. 

Matkansa aikana veljekset osallis-
tuivat grillijuhliin eli asadoon, kuten 
niitä Argentiinassa kutsutaan.  He 
saivat siellä idean järjestää saman-
laiset juhlat kotisaarellaan GVLK:n 
tennisklubilla. 

Niinpä vuonna 1950 Nalle ja Harry 
Berner järjestivät ensimmäiset asa-
do -juhlansa. Koska lampaat grilla-
taan kokonaisina, grillaukseen tar-
vittiin erityismitoitetut vartaat.  Mitat 
vartaisiin oli tuotu tuliaisina matkal-
ta ja vartaat teetettiin täällä.  Isoko-
koiset hiilet, joita grillauksessa tar-
vittiin, jouduttiin samoin teettämään 
sulattamossa.  

Grillattavat lampaat ovat noin 18 

Kulosaaren koulu- ja päiväkotiraken-

nusten homeongelmien takia Hertto-

niemessä evakossa ollut päiväkoti  

palasi keväällä Risto Rytin tielle Ma-

riannen puistoon. Päiväkoti sai sinne 

uudet hienot paviljongit, joiden suun-

nittelussa vanhempainneuvosto oli 

aktiivisesti mukana.  

Myös arkkitehti löytyi Kulosaaresta. 

Paviljongit on suunniteltu olemaan  

käytössä noin viisi vuotta kunnes uu-

det päiväkotitilat valmistuvat entisen 

tilalle.  

Paviljonkeihin mahtuu saman verran 

lapsia kun aikaisemminkin, eli suo-

menkielisiä päiväkotipaikkoja on reilut 

sata. Lapsiryhmiä on kuusi;  kaksi 

pienille, kaksi yli kolmevuotiaille,  

yksi 2-5 -vuotiaille ja yksi esikoulu-

ryhmä.  

Helmikuussa muutettiin takaisin Kulo-

saareen ja toiminta uusissa paviljon-

geissa alkoi. Paviljongeilla vietettiin 

vanhempaintoimikunnan järjestämät 

avajaiset 10. toukokuuta. Päivän ohjel-

massa oli kasvomaalausta, pullat ja 

mehut sekä lapsia rokkaamassa lasten-

bändi Tohtori Orff ja herra Dalcroze.  

Toukokuussa alkoi piharemontti ja nyt 

kesälomien jälkeen päiväkodilla on 

käytössään kaksi hienoa pihaa, joissa 

on keinuja, kiipeilytelineitä ja hiekka-

laatikot. Lapset ovat olleet niistä rie-

muissaan.  

Päiväkodinjohtaja Ulla Harjula kertoi 

henkilökunnan olevan viihtyisiin ja 

valoisiin tiloihin tyytyväisiä ja lasten 

suusta olemme saman kuulleet jo ai-

kaisemmin.   

Päiväkodin paluu on ollut kaikkia 

kulosaarelaisia lapsiperheitä arjessa 

helpottava asia, tuttua ympäristöä ja 

lyhyttä matkaa osataan talven evakko-

ajan jälkeen taatusti arvostaa! 

Johanna Winberg 

Asado -juhlat jo 60 vuotta Kulosaaressa 

Suomenkielinen päiväkoti on palannut Kulosaareen 

VESILLE! 

Kulosaarelaiset ry:n Harriet-

soutuvene on saarelaisten käy-

tössä syksyyn asti. Avaimen voi 

noutaa ja palauttaa R-kioskiin. 

Vene on parkissa BS:llä. 

Nyt soutelemaan! 
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-Moi Robert! 

-No moi Miro, miten menee? 

-Kiitos hyvin, mutta keskitytään nyt lähinnä 

siihen, että miten sinulla menee. 

-Ihan hyvin kiitos, olen viettänyt 
kuumia kesäpäiviä tennis- ja golf-
kentillä. Voitin juuri isäni, Klaus 
Bernerin kanssa perinteisen Han-
gon tennisviikon isä/poikaluokan. 

-Okei, mites pelisi ovat muuten sujuneet? 

-(pitkä hiljaisuus) No niinpä. Pa-
remminkin olisi voinut mennä 

-Okei, no kaikki eivät voi aina voittaa. 
Oletko ehtinyt lomailla yhtään treenaami-
sen ohessa, ja käydä nauttimassa ennä-

tyskuumista terassikeleistä? 

-Olen olen, olen kyllä nauttinut 
pitkästä kuumasta kesästä, ei tämä 
Suomen kesä yhtään hullumpi ole. 
Entä sinun lomasi? 

-Kiitos kysymästä, hyvin, vaikkakin lomailla en ole kyllä 
ehtinyt, töitätöitä. Olen kuullut että elämääsi tulee suuria 
muutoksia tulevana syksynä, haluaisitko avartaa hieman 

lisää suunnitelmiasi? 

-Joo, no kyllähän 
tämä elämä tulee 
muuttumaan. Olen 
menossa armeijaan 
lokakuussa, kävin 
testeissä Hennalan 
urheilukoulussa ja 
odotan sieltä nyt vas-
tausta. 

-Entä mites koulu? 

-Kävin kirjoittamassa 
kaikki yo-kokeet ke-
väällä, mutta lakin 
metsästys viivästyi syksyyn, kun kaikki kurssini 
eivät olleet suoritettuina tarpeeksi ajoissa. 

-Selvä, kuulostaa hyvältä, odotan innolla kutsua lakkiaisii-
si. Miten on, aiotko osallistua perinteiseen Asado -juhlaan 

GVLK:lla? 

Syksy 2010 Method Putkisto tunnit  
                     (30.8 -16.12.2010) 
Maanantai   
                  klo 9.30 - 10.45  
                  klo 19.15 - 20.30   
                      + Kasvoklinikka 30min (20.30-21)   
Tiistai         
                  klo 19.15 - 20.30 
Keskiviikko   
                  klo 9.30 - 10.45 
                  klo 20.00 - 21.15 miesten ryhmä 
 
Harjoitustila  
Il Canto -sali Svinhufvudintie 1, Kulosaari 
  
ILMOITTAUTUMINENI  
sähköpostitse tea.wahlroos@kolumbus.fi 
tai puhelimitse 044 083 0262. 
www.methodputkisto.com/teawahlroos/ 

Henkilökuva: haastateltavana Robert Berner 

JUMPAT JA MUU TOIMINTA KÄYNNISTYVÄT TAAS SYKSYLLÄ 

-Totta kai, se kuuluu 
joka kesä suunnitelmii-
ni, ja Asado-lammas on 
suurta herkkuani. 

-Hyvä, näemme siis myös 
siellä. Kiitos ajastasi, ja inttiä 

silmällä pitäen, AAMUJA! 

-Kiitos, ja eiköhän se 
armeijakin tennismaila 
kädessä suju. Hyvää 
kesän jatkoa! 

 

Kirjoittaja Miro Hemanus on 
GVLK:n valmentaja, kilpailu- 
ja huvitoimikuntien jäsen ja 

opiskelija. 

Haastateltava on GVLK:n 

kilpapelaaja, kilpailuva-

liokunnan jäsen, lukiolai-

nen, ja kirjoittajan hyvä 

ystävä. 

BURN OUT CITY purjehduskoulutusta BS:llä 

VIELÄ EHTII PURJEHTIMAAN! 

Kerää oma porukkasi ja lähde opettelemaan purjehdusta 

kokeneiden opettajien avulla. Kaikkiin kursseihin sisäl-
tyy purjehdusvarustus sekä lounaat. Ota yhteyttä: 

henrik@burnoutcity.fi / gsm 050 552 0857      
www.burnoutcity.fi 

 

KULOSAAREN VOIMISTELIJAT  

www.kulosaarenliikunta.com 

Katso netistä aikataulut syksylle. 

 

 

TENNISTÄ PELAAMAAN! 

GVLK tarjoaa tenniskursseja kaikentasoisille 
pelaajille aloittelijoista kilpapelaajiin, sekä 
aikuisille että junioripelaajille. 

Ensi syksyn tenniskursseille löytyy vielä ti-
laa.  Soita 09 6848152 / www.GVLK.fi 

 

 18.8.2010 alkaen GVLK:n omat mestaruus-
kilpailut  

26.8.2010 Moët & Chandon 

Grand Slam naisten avoin 
tennisturnaus GVLK:lla 



 

                    

               KULOSAARI GOLF 
 

R-Itella Oyj 

Julkinen tiedote 


