
Kulosaaresta Hakaniemeen 

KUUMAA KAMAA  

  Anton & Anton Kulosaareen  
• Facebook-tietojen mukaan 

Kulosaari saa uuden elintar-
vikemyymälän 12.12.2011. 
Anton & Anton tarjoaa mau-
kasta ja lähellä tuotettua ruo-
kaa. Ketjulla on myymälät 
Kruununhaassa ja Töölössä.  

  Itsellinen Kulosaari 

• Mitä kulosaarelaisuus oli en-
nen ja mitä se on nyt? Koti-
seutuseminaari yhteiskoululla 
sunnuntaina 27.11. klo 14.00–
16.00. Seminaarissa käsi-
tellään Kulosaaren historiaa, 
nykypäivää ja tulevaisuutta. 
Kulosaari-kirjallisuutta tar-
jolla. Puhujia mm. Laura 
Kolbe, Minna Sarantola-Weiss 
ja Henrik Meinander. 

Joulukuun alkuun suunnitel-
lut Ostarin joulumyyjäiset on 
peruutettu 

 www.kulosaarelaiset.fi 
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TÄSSÄ 

LEHDESSÄ: 

Kulosaaren asukasilta 

Ala-asteen rehtori Anneli Rautiainen 
jättää haikeat hyvästit. 
Ihanat oppilaat, loistavat ja ammatti-
taitoiset opettajat sekä rakentava yh-
teistyö alueen toimijoiden kanssa tule-
vat mieleeni ajatellessani antoisia 
työvuosiani Kulosaaren ala-asteen 
rehtorina vuosina 2005–2010.  

Siirryin vuosi sitten uuteen opetusneu-
voksen virkaan Opetushallituksen 
opetustoimen henkilöstön osaamisen 
kehittämisen -yksikön päälliköksi. 
Tämä työpaikkani on työurallani en-
simmäinen, jossa ei ole arjessa pai-
kalla lapsia. Näkökulma työssäni on 
kansallinen ja kehittämishaasteet ovat 
mielenkiintoisia.  

Opettajan ja rehtorin työssä sain olla 
konkreettisesti opetus- ja kasva-
tustyössä. Päivittäin ensisijaisena oli 
jokainen lapsi, hänen kasvunsa ja op-
pimisensa. Lapsen aika on tässä ja 
nyt. Lapsen hyvinvointiin ja oppi-
miseen liittyvät asiat eivät voi odottaa 
ja niille tulee antaa oma aikansa. 
Rehtorin työssä päivän aikana oppi-
laan asia meni aina edelle. Jos jollakin 
oli paha mieli tai halu jakaa ilonsa, oli 
lapsella mahdollisuus tulla kuulluksi.  

Rehtorina halusin tehdä työtäni niin, 
että jokainen lapsi voi onnistua ja jo-
kainen opettaja ja avustaja saivat edel-
lytykset opettamiselle ja ammatil-

liselle kehittymiselle. Rehtorin työ on 
onnistumisen organisointia ja suunnan 
näyttämistä.  

Tämän päivän koulussa vanhempien ja 
yhteistyökumppaneiden rooli on tärkeä. 
Iloitsin erityisesti johtokunnan ja van-
hempainyhdistyksen yhteistyöstä. Uu-
den koulurakennuksen saaminen ja ho-
metaloista pois pääseminen vaati sinnik-
kyyttä ja joukkovoimaa. Matka on ollut 
pitkä. Työmatkoillani iloitsen jokaisesta 
näkemästäni edistymisen askeleesta 
kohti uutta koulua. Opettajat ja hen-
kilökunta ovat edelleen jaksaneet tehdä 
työnsä hyvin poikkeusoloista huoli-
matta.  

Viime aikoina olen pohtinut paljon kas-
vatuskumppanuutta. Koulu ei voi olla 
erillinen saareke. Kasvattaessamme 
tulevaisuuden tekijöitä lapsista ja nuo-
rista meidän tulisi keskustella yhteisistä 
arvoista ja päämääristä. Vuorovaikutus 
ja oikea kohtaaminen ovat tavoiteltavia 
asioita. Uusia keinoja niiden toteu-
tumiseksi tulisi löytää.  

Kulosaari on ihana kasvu- ja kouluym-
päristö lapsille. Ammattitaitoinen ja si-
toutunut henkilöstö sekä rakentava 
yhteistyö vanhempien kanssa ovat lois-
tava voimavara elinikäiselle oppi-
miselle.  

Toivon kaikille lapsille ja aikuisille, toi-
mijoille ja kumppaneille hyvää jatkoa.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen isännöi 
asukasillan Kulosaaren asukkaille 
13.9.2011 Kulosaaren yhteiskoulussa. 
Asiantuntijat vastasivat asukkaiden ky-
symyksiin. 

Kulosaarelaiset esittivät kysymyksiä 
liikennemelusta, ilotulitusten ja ulkoil-
makonserttien aiheuttamista häiriöistä, 
ala-asteen väistötilojen ympäristöstä,  

Jatkoa sivulla 2 
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Destia Oy on hakenut Hel-
singin kaupungin ympäris-
tökeskukselta lupaa perustaa 
Kalasatamaan 1-3 kivimurs-
kaamoa Kalasataman alueelta 
louhittavan kiven murskausta 
varten. Murskauslupaa hae-
taan vuosiksi 2011-2016 siten, 
että murskaamon päivittäinen 
työaika olisi arkisin maanan-
taista perjantaihin kello 7-22 
ja lauantaisin 7-18.  

Murskauksesta aiheutuu me-
lua 120 desibeliä – kunnon 
rock-konsertissa voidaan 
päästä 115 desibeliin. Kuu-
lolle haitallisena pidetään jat-
kuvaa yli 90 desibelin melua, 
joka voi aiheuttaa kuulon 
heikkenemistä. Myöhään jat-
kuvaa työskentelyaikaa on pe-
rusteltu sillä, että toiminta si-
joittuu vilkasliikenteiselle 
kaupunkialueelle, jolla tausta-
melutaso on korkea vuoro-
kaudenajasta tai viikonpäi-
västä riippumatta. 

Kulosaaren osalta katsotaan, 
että metron ja itäväylän ai-
heuttama taustamelu alueella 
on jo niin suuri, ettei lisäme-
lusta ole haittaa! 

Kulosaarelaisillakin on oikeus 
lepoon ja rauhaan, vaikka 
asummekin metron ja Itä-
väylän tuntumassa. Kulosaare-
laiset ry ei voi hyväksyä hake-

muksessa esitettyjä murskaa-
mon toiminta-aikoja. Murs-
kaamolle on haettu toimilupaa 
vuosiksi 2011-2016. Kalasata-
man rakentaminen on edennyt 
aikatulusta edellä. Murskaa-
molle ei olisi käyttöä enää 
vuoden 2013 jälkeen Kalasa-
tamassa. Emme voi hyväksyä, 
että murskattavaa kiveä kul-
jetetaan kolmen vuoden ajan 
jopa 300 000 tonnia vuodessa 
muulta ja taas murskauksen 
jälkeen alueelta pois. Kalasa-
taman alueelta louhittavasta 
kiviaineksesta ainoastaan 1/7-

osa on tarkoitus käyttää kala-
sataman keskuksen rakentami-
sessa. 

Kulosaarelaiset ry vastustaa 
murskaamon perustamista vil-
kasliikenteiselle kaupunkialu-
eelle. Kalasataman alueella 
syntyvä louhe on louheena 

kuljetettava murskattavaksi al-
ueelle, jossa se aiheuttaa vä-
hemmän haittaa ympäröivälle 
asutukselle. Ei ole järkevää oh-
jata raskasta liikennettä – ar-
violta 50-100 kuorma-autoa 
päivässä – asuinalueelle ja tuk-
kia Itäväylää. 

Kulosaarelaiset ry uskoo, ettei 
murskaamon sijoituspaikkaa 
mietittäessä ratkaisevaa ole 
kalasataman louhintapaikan 
läheisyys, vaan ensisijaisena 
sijoituskriteerinä murskaamolle 
tulee olla murskeen loppukäyt-
tö- tai varastointipaikan lähei-
syys. Kivien edestakainen kul-
jetus lisäävät turhaan alueen 
liikennekuormaa, melua ja 
hiukkaspäästöjä.  

Kulosaaren ympärille tarvit-
taisiin muutenkin lisää kunnol-
lisia meluaitoja – ei lisää mölyä 
ja pölyä. 

Satu Väkiparta, Pj Kulosaare-
laiset ry- Brändöborna rf  

PUHEENJOHTAJAN PALSTA  

Kivien edestakainen 

kuljetus lisää 

liikennekuormaa, melua 

ja hiukkaspäästöjä.  

Murhetta murskeesta 

.. Kruunuvuorenselän sillasta ja 
puistojen varustelusta.  

Oman kirjaston menetys surettaa 
monia kulosaarelaisia. Kaupun-
ginjohtaja tarjosi ymmärtämys-
tä, mutta muistutti, että kirjasto-
järjestelmä on murroksessa koko 
yhteiskunnassa. 

- Mustikkamaan järjestyshäi-
riöihin ja leirintään puutu-
taan. Tien puomittamista 
harkitaan. 

- Etelä-Kulosaaren bussiyh-
teys säilyy. 

- Kaupungin ympäristövirka-
miehet tarkastavat ala-asteen 

ympäristön ja tarvittaessa korjaavat 
ongelmat. 

- Metroaseman kävelytien 
itäpäähän palautetaan penkki. 

- Ilotulituslupia harkitaan kriitti-
semmin.  

Asukasillan videotallenne löytyy 
soitteesta www.helsinkikanava.fi. 

Jatkoa ensimmäiseltä sivulta… Kulosaaren asukasilta 
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Sari "Tooti" Wicklund valittiin 
vuoden 2011 kulosaarelaiseksi. 
Tunnustuksen perusteena oli 
hänen hieno työnsä kulosaare-
laisten liikuttamisessa. Hän on 
luonut ja ylläpitänyt koululais-
ten iltapäiväkerho Liikkistä jo 
vuodesta 1999.  

Tooti on Kulosaaren Liikunta-
seuran sielu ja sydän. Seuran 
tenavajumpasta on lähtenyt 
liikkeelle monen saarelaisen 
liikuntakipinä. Kulosaaren te-
linevoimistelussa on saanut 
alkuopetuksen mm. tankotans-
sin maailmanmestari, SM-tason 
voimistelijoita ja muiden ur-
heilulajien huippuja. 

Hänen osaamisensa näkyy 
monipuolisessa liikuntatar-
jonnassa. Kulosaaressa voivat 
liikuntaa harrastaa kaiken 
ikäiset liikkujat kohtuu-
hinnoilla. Tarjontaa on niin 
lapsille kuin aikuisille ja liikkua 
voi niin saleissa kun uima-
hallissakin. Mukaan toimintaan 
mahtuvat tenavat, seniorit, vesi-

jumppaajat ja joogaajatkin. 
Seuran toimintaan ovat aina 
kaikki tervetulleita.  

Tooti on myös toiminut 

 

aktiivisena Kulosaari curling -
klubissa, Yhteiskoulun johto-
kunnassa ja monessa muussa 
saaren toiminnassa. Hän on myös 
toiminut lähes 20 vuoden ajan 
liikunnan ja terveyden alan 
kouluttajana ja koulutusmateriaa-
lien tekijänä. Hänet valittiin Nuo-
ren Suomen vuoden kouluttajaksi 
vuonna 2006. Perusteluissa hänen 
asiantuntijuuttaan ja opetustai-
tojaan kehuttiin erittäin hyviksi ja 
lisäksi hänen koulutuksiaan 
pidettiin erittäin innostavina. 

Tootin perheeseen kuluvat 
aviomiehen lisäksi, kolme lasta ja 
kolme koiraa, jotka kaikki har-
rastavat aktiivisesti liikuntaa 
yhdessä ja erikseen. Hän on 
asunut Kulosaaressa monta 
vuosikymmentä ja käynyt Kulo-
saaressa päiväkodin, ala-asteen ja 
Yhteiskoulun. Siksi Kulosaari on 
hänelle tärkeä paikka ja lähellä 

hänen sydäntään. 

Lisää tietoa Kulosaaren Liikunta-
seuran toiminnasta löytyy www.
kulosaarenliikunta.com. 

Tooti – vuoden kulosaarelainen 

HEMMOTTELUPÄIVÄ  
KAUNEUSHOITOLA LUNASSA 
keskiviikkona 30.11. klo 9-20  

• Minihoitoja/pikameikkejä 
• Tuote-esittelijöitä 
• Tarjouksia 
• Ihoanalyysilaite (täsmätietoa ihostasi) 
• Meedio Kirsi Gren (varaa aika tulkintaan) 
• Glögiä ja pipareita! 

TERVETULOA! 
Laivalahdenkaari 22 
Herttoniemenranta 
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Kulosaaren yhteiskoulun rehtori 
Lauri Halla on saanut paljon ai-
kaan. Hänen aikanaan suomen-
kielisen yläasteen ja lukion 
rehtorina KSYK on noussut  
huippukoulujen tasolle. Halla on 
saanut huomiota ideoimallaan 
metromielenosoituksella ja laitta-
malla oppilaat lapion varteen 
runsaslumisen talven yllättäessä. 
Rehtorin aloitteellisuuden joh-
dosta Kulosaarelaiset ry myönsi 
hänelle Kulosaarelainen oival-
taja -palkinnon. 

Nuorekkaan rehtorin kanssa on 
helppo jutella. Stereotyyppinen 
yleistys rehtorista ei sovi tähän 
mieheen. ”Lauri ymmärtää oppi-
laita hyvin ja hän on hyvä puhu-
maan” sanoo yhteiskoulun opiske-
lija. Muita oppilaiden kommentteja 
ovat: ”Tosi mukava”, ”käyttää hie-
noja saappaita” ja ”se on ihan 
boss!”. Tunneside on molemmin-
puolinen; Lauri kertoo, että hänen 
työssään parasta ovat hienot ih-
miset; ”fiksut nuoret, innostavat 
opettajakollegat ja koulun muu 
erinomainen henkilöstö”. 

Rehtorin työ hakee monipuoli-
suudessaan vertaistaan. Se venyy 
päivittäin tiedemaailmasta sosiaa-
lityöhön, taloudesta kiinteistö-
tekniikkaan ja päivänpolitiikkaan. 

Lukion suomenkielinen linja on 
saanut hyvän vastaanoton. Hakijoi-
ta oli niin paljon, että keskiarvo-
raja hilautui yhdeksikköön. Myös 
koulun maine on parantunut.
Lukiossakin on nyt mahdollista 
opiskella kahdella kielellä, suo-
meksi ja englanniksi. Korostamme 
enemmän opiskelun suunnitelmal-
lisuutta ja akateemisuutta. 

”Loistavaa Kuliksen henkeä meiltä 
ei ole puuttunut ennenkään, joten 
sitä olemme vaalineet”, kommen-
toi Halla koulunsa saamaa huo-
miota. ”Pyrimme olemaan dynaa-
minen koulu, joka ei tyydy teke-
mään asioita, kuten ne on aina 
tehty. Yksityisenä kouluna meillä 
on autonomia ja sen tuoma mah-
dollisuus toteuttaa asioita luovasti, 
joustavasti ja nopeasti. Meillä on 

sellaista henkeä, että keskustan 
itäpuolisetkin alueet ansaitsevat 
omat huippukoulunsa, joissa on 
hieno henki, perinteet ja kova 
akateeminen taso. Hyvin menes-
tyvä koulu vaikuttaa alueensa 
imagoon ja vetovoimaan. 

Koulu on mukana vapaa-ajan-
vietossa. Joululomalla KSYK 
palkkasi oppilaita luomaan lunta 
koulun pihalta. ”Koulu sai reipasta 
työvoimaa kohtuuhintaan. Oppi-
laat saivat ruumiillista työtä, palk-
kaa ja ruokakin tuli firman puo-
lesta” selostaa Halla ideaansa.  

Yhteisöllisyyttä aiotaan edelleen 
parantaa, sillä tämän vuoden tee-
mana on kerhotoiminnan kehit-
täminen. Tarjoamme monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia opis-
kelun lisäksi. ”Niissä voi tutustua 
muiden luokkatasojen oppilaisiin, 

nauttia yhdessä tekemisestä ja ke-
hittää osaamista hauskalla tavalla. 
Ehkä jatkossa kerhot voisivat olla 
avoimia muidenkin kulosaarelais-
koulujen oppilaille”, selostaa Halla 
tulevaisuuden suunnitelmia. 

Oppilaat ovat omaksuneet Laurin 
moton, ”mitä tahansa teet, tee se 
niin hyvin kuin osaat”. Yhteiskou-
lu on menestynyt vuosi vuodelta 
paremmin ylioppilasarvosanojen 
vertailussa. 

Kysyn rehtorin parasta kokemusta 
koulussa. ”Hienointa on nähdä jo-
ka päivä iloisia ja fiksuja nuoria, 
jotka tekevät töitä tulevaisuutensa 
eteen, yrittävät rohkeasti ja usein 
onnistuvat tekemisissään – olivat 
nämä sitten pieniä asioita tai vaik-
kapa esiintymisiä koulun edessä.” 

Matti Talvela 

Vuoden oivaltaja Lauri Halla 


