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Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf on kaupunginosayhdistys,
joka työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen,
palvelujen, turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.
kulosaarelaiset.fi

KULOSAARIPÄIVÄ
– TO 27.8. KLO 17.30 –
BRÄNDÖDAGEN
Kluuvi Gloet (Eugen Schaumanin puisto/park)
OHJELMA/PROGRAM ALK. 17.30
LASTEN JUOKSUKISAT
(eri ikäluokat) kaikki osallistujat palkitaan
LÖPTÄVLING FÖR BARN (olika åldersklasser) alla deltagare får pris

Kolme parasta palkitaan Korkee lahjakortilla
De tre bästa belönas med Korkee presentkort

VUODEN 2014 KULOSAARELAINEN – ÅR 2014 BRÄNDBO
KAHVILA – KAFE

Outin leivät & leivonnaisia, Grimin marmeladit & hillot – Hattaraa – Makkaraa
– Koruja ym. ym.

KIRPPUTORI/LOPPTORG – oma pöytä mukaan / eget bord med (0 €)

Tervetuloa koko perheen Kulosaaripäivään
Välkomna hela familjen till Brändödagen
Hallitus/Styrelsen

Tiedätkö millaisia hyvinvointipalveluita Kulosaaressa on?
Millaisia palveluita haluaisit
täältä löytyvän?
Ajatus hyvinvointiviikon tarpeellisuudesta lähti halusta
palvella asiakkaita ja saarelaisia
mahdollisimman hyvin. Oma
tarpeeni oli löytää kolleega,
jonka palveluita voin suositella, mikäli asiakkaan tarve on
toisella osaamisalueella kuin
meidän asiantuntijuutemme.
Kun lähdin kartoittamaan asiaa
saarelta ilokseni huomasin, että
meitä hyvinvointialan palveluiden tuottajia on paljon ja tarjonta on erittäin monipuolista.
Olemme hyvinvointia tuottavien tahojen kanssa tiivistäneet
yhteistyötämme kevään aikana
ja haluamme tarjota jatkossakin
ammattitaitoista, laadukasta ja
yksilöllistä palvelua
Kulosaaren alueella – yhdessä.
Yhteistyömme seurauksena
syntyi ajatus Kulosaari voi

hyvin! –hyvinvointiviikosta.
Nyt se on totta eli syyskuun
ensimmäisellä viikolla 31.8.5.9.2015 sinulla on mahdollisuus tutustua Kulosaarelaisissa
hyvinvointi toimipisteissä syksyn palveluihin ja viikon erillisohjelmiin. Viikko huipentuu
lauantaina 5.9.2015 klo 10.0015.00 Kulosaari voi hyvin!
-tapahtumapäivään Kulosaaren
yhteiskoululla, missä pääset
tutustumaan meihin yhdessä.
Päivässä on mukana erilaisia
hyvinvointihetkiä, infotuokioita, hyvinvointimaistiaisia,
tuotemyyntiä ja tarjouksia palveluistamme.
Hyvinvointi on monimuotoinen
kokonaisuus ja sinä olet oman
hyvinvointisi asiantuntija eli
tiedät, mitä kehosi tai mielesi
kaipaa. Mikäli nyt tarjoamistamme palveluista saarella et
vielä löydä omaa mielenkiinnon kohdettasi, hyvinvointiviikon tapahtumat ovat hieno

Kuvaaja: Mishka Keinänen

Kulosaari voi Hyvin! -tapahtumaviikko

Mommy&Me:n tunneterapeutti Carita Viklund opettaa lapsille tunnetaitoja.

hetki päästä vaikuttamaan
yksilöllisen palvelun tarkentamiseksi juuri sinun tarpeisiin
Kulosaaressa.
Sinä saarelainen hyvinvointipalveluiden tuottaja, joka
olisit myös kiinnostunut osallistumaan tähän hienoon koko
perheen hyvinvointiviikkoon
omaa toimintaasi esitellen, ole

Yhteiskoulun kuulumisia
Kulosaaren yhteiskoulun uusi kirjasto, jonka työnimi on Lukutupa, on
valmistunut kesän aikana. Kirjasto tulee olemaan auki kulosaarelaisille
tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. Yhteistyö Helsingin kaupunginkirjaston kanssa kuten muukin toiminta tarkentuu syksyn mittaan. Tiistai- ja
torstai-iltoihin tarvitaan vapaaehtoisia, joita näin kutsutaan tiedotustilaisuuteen. Siis tervetuloa kaikki kiinnostuneet kirjastoon tiistaina
18.8.2015 klo 18.00! Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua osoitteeseen
kirsti.santaholma@gmail.com (tai 040 512 8209), josta saa myös lisätietoja. Kulosaaren yhteiskoulu perustettiin 75 vuotta sitten ihan ensimmäiseksi oppikouluksi itäiseen Helsinkiin (joka ei vielä silloin ollut
edes Helsinkiä). Koulun vaiheista ilmestyy juhlavuoden kunniaksi
kulosaarelaisen Mikko-Olavi Seppälän kirjoittama historiikki ja entiset
oppilaat kokoontuvat koululle juhlimaan lauantaina 19.9. Tilaisuudesta
löytyy tietoa koulun kotisivulta www.ksyk.fi ja vielä voi ilmoittautua.

Brändö
GOLF CHAMPIONSHIP 201
LAUANTAINA 5.9.2015
Kutsumme Teidät kilvoittelemaan järjestyksessä kuudennestatoista
mestaruudesta lauantaina 5.9.2015 Kullo Golffiin!
Lähdöt klo 11.00 alkaen.
Kilpailujen jälkeen seuraa palkintojen jako.
Lähtöajat ilmoitetaan pelaajille muutamaa päivää ennen tapahtumaa,
lähtöajat löytyvät myös osoitteesta: www.kura.fi/golf
Tervetuloa!
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yhteydessä
info@hyvinvointihuvila.fi
Tervetuloa voimaantumaan
Kulosaari voi hyvin! -viikkoon
kanssamme
Hyvinvointiterveisin,
Essi Voutilainen
Työfysioterapeutti/
HyvinvointiHuvila

Sata vuotta sitten

Höyrypursi Brändö ajoi
karille ja upposi
Höyrypursi Brändö välitti liikennettä Kulosaaren ja Helsingin eteläsataman välillä sata vuotta sitten. Purjehduskauden
päätösmatkalla Brändö päätti ajaa poikkeusreittiä eteläsatamaan. Korkeasaaren itäpuolella Nimismies-nimisen pikkusaaren seudulla oli pari vedenalaista karia, joihin pursi ajoi
huonon näkyvyyden vuoksi täyttä vauhtia ja aluksen pohja
meni puhki. Vesi virtasi purteen ja kuljettaja ohjasi sen viime hetkellä Nimismiessaareen. Kun keula työntyi rantaan,
aluksen peräpuoli jo vajosi, ja vesi sammutti tulen höyrypannun alta. Kaksi matkustajaa ja kuljettaja pelastautuivat
saareen. Niin kauan kuin pannussa riitti höyryä, annettiin
höyrypillillä hätämerkkejä ja, kun höyry loppui, huudettiin
apua. Tapaus havaittiin Kulosaaressa, josta soitettiin kaupunkiin ja täältä lähti poliisi apuun höyryveneellä mukanaan
pelastusvene, ja haaksirikkoutuneet tuotiin kaupunkiin.
Höyrypursi Brändö vaurioitui korjauskelvottomaksi. Tapaus
sai runsaasti julkisuutta lehdistössä.
Lähteet:
Helsingin Sanomat nro 295, sivu 5, 21.12.1909,
Uusimaa nro146, sivu 2, 22.12.1909
Laura Kolbe. Kulosaari. Unelma paremmasta tulevaisuudesta, Otava 1988 sivu 106.

Caf’e Torpedo kesäkahvila avattu!
Kahvila avattiin heinäkuun puolivälissä Mustikkamaan rannalle,
nuoliluokan Torpedo-alus nro. 5:n kannelle. Tarjoilla on pientä
suolaista, täytettyjä sämpylöitä, leivonnaisia ym. Olutta, lonkeroa
ja ciideriä. Avoinna ti–to ja su 12–200 , pe–la 12–22 Syyskuussa
viikonloppuisin pe-su. Yhteensä noin 40 asiakaspaikkaa, myös
yksityistilaisuudet.
Puh. 040 5347301 / Minna Huopainen

Onkitapahtumia
Kulosaarelaiset ry. järjestää eri ryhmille onkitapahtumia vuosittain
kesällä. Onkitapahtumien vetäjänä on Pentti Rantala yhdistyksemme jäsen. Kuvassa kehitysvammaisten ryhmä ongella Mustikkamaalla, kalaisuus oli mainio ja Votkinksin makkarat maistuivat.
Ensi kesänä taas ongit veteen ja kalaonnea, terveisin Pentti.

Uudenlainen lapsiperheiden hyvinvointikeskus!
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Yrittäjänä Kulosaaressa
Perhekeskus Mommy&Me:n
lastenlääkäri Hanna Roiha on
opiskellut lääkäriksi ja valmistunut lastentautien erikoislääkäriksi Saksassa. Suomeen
hän muutti yhdessä miehensä
kanssa vuonna 2009, jolloin
hän aloitti työt ensin neuvolalääkärinä terveyskeskuksessa
ja myöhemmin lastenlääkärinä
yksityisillä lääkäriasemilla.
Hannalla oli jo kouluaikoihin
haave omasta paikasta, keskuksesta, jonne ihmiset tulisivat
viihtymään ja voimaan hyvin.
Hän on myös lääkärinopintojensa alusta lähtien etsinyt
enemmän työkaluja lääkärin
ammattiinsa ja kokonaisvaltaisempaa tapaa hoitaa ihmisiä.
Niitä Hanna onkin nyt saanut
käyttöönsä osteopatiaopintojensa avulla, joihin hän ryhtyi
omien ja tyttärensä hyvien
kokemusten innoittamana v.
2012. Saksassa työskennellessään Hannalle tuli luontevaksi

toimia eri alojen ammattilaisten
kanssa saman katon alla – mm.
homeopaatit, osteopaatit ja
vyöhyketerapeutit tekevät siellä
tiivistä yhteistyötä lääkäreiden
kanssa.
Perhekeskus Mommy&Me sai
alkunsa kaksi vuotta sitten, kun
Hanna hyvän ystävänsä ja osteopatiakolleegansa Marjo-Riitta Pohjolan kanssa käydyn
pitkän puhelun päätteeksi totesi
”kai me sitten jossain vaiheessa
tehdään jotain yhdessä”. Tämä
”jossain vaiheessa” koittikin
jo hyvin pian, kun Kulosaaren
puistotie 42:n liiketila vapautui
– sekä sijainti että tilan koko ja
huonejako soveltuivat ihanteellisesti pienelle perhekeskukselle. Ystävysten tueksi projektia
lähtivät toteuttamaan KTM
Antti Lehto ja rakennusalan
yrittäjä Riku Leppänen, joiden
osaaminen ja kokemus ovat
olleet erittäin arvokkaita.
Hannan toive on siis käynyt

toteen – hän saa tehdä töitä
toivomallaan tavalla ihanassa
paikassa, jonne ihmiset tulevat
viihtymään ja voimaan hyvin,
oli se sitten lasillisella smoothieta piristävän jumpan päälle,
teekupposella rentouttavan
hoidon jälkeen tai herkullisella
kahvilla vertaistuellisessa seurassa.

Hanna Roiha
Lastentautien erikoislääkäri
Mommy&Me, perhekeskus
Kulosaaren puistotie 42
00570 Helsinki
044-9730138
www.mommyandme.fi
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ALEPA KULOSAARI
RI

Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
Avoinna: ma-la 7-23 su 9-23

Omistajan käyntikortti

MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5%
Lisätietoa asiakasomistajuudesta: S-kanava.fi
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HyvinvointiHuvila
Kulosaarentie 42


Valmennusta esimiehille ja työyhteisöille:

-

vuorovaikutustaidot
stressinhallinta
ajanhallinta
unikoulu
mindfulness
oman itsensä johtaminen
myynninvalmennus
joogastudion palvelut (yksityisille ja
yrityksille)

Valmennuksien keskiössä on aina ihminen yksilönä, hänen asenteet ja
ajatukset, sekä vastuu omasta hyvinvoinnista. Uskomme, että omasta
hyvinvoinnista vastuuta kantava henkilö voi toimia vastuullisesti myös
työyhteisössä ja näin luoda innostusta ja inspiraatio ympärilleen. Hyvät
vuorovaikutustaidot ja innostava ilmapiiri luovat pohjaa tuottavan ja
merkityksellisen työn tekemiselle.


RYHMÄLIIKUNNAN VIIKKOTUNNIT:
Ma 18.30-19.30 YIN jooga
Ma 19.45-20.45 MindfulnessPilates
Ke 17.30-18.30 Flow jooga vahva
Ke 18.35-19.35 YIN jooga
To 9.15-10.15 Flow jooga rento
To 10.30-12.00 Jooga POVERI
Lisätietoa ja tuntivaraukset
5553-$+,"2"++(:
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Matkani yrittäjäksi
Elettiin vuotta 1996 ja olin juuri valmistunut liikunnanohjaajaksi ja saanut liikunnanohjaajan paikan Helsingin kaupungin
liikuntavirastosta. Pääsin siis
heti käsiksi käytännön työhön
jota varten olin koulua käynyt.
Töitä oli paljon, niin paljon
kuin vain jaksoi tehdä. Virkaa
ei kuitenkaan ollut tarjolla,
jolloin tulevaisuudesta ei ollut
varmaan tietoa.
Jatkoin töitä ja kouluttauduin
lisää, Personal Trainerin ja
urheiluhierojan paperit tuli
käteen 1998 vuoteen mennessä.
Koulutusten aikana huomasin,
että haluan tehdä monipuolisesti kaikkea mitä olen opiskellut.
Vuoden 1997 aikana perustin
ensimmäisen oman yritykseni
ja aloin tehdä töitä sen kautta.
Kaupungin työt jäivät ja siirryin
tuottamaan liikuntapalveluita
yrityksille ja kuntokeskuksille.
Urheiluhierojan töitä tein täysipainoisesti omalla vastaanotollani 2–3 päivää viikossa, ohjasin reilut 20h jumppaa viikossa,
sekä toimin Personal Trainerinä

10–15 asiakkaalle. Vapaa-aikaa
ei ollut, mutta sain tehdä työtä
jota rakastin. Vauhdin pysäytti
ylikunto marraskuussa 1999.

Oli aika pohtia työn sisältöä
ja tuottavuutta uudella tavalla.
Löysin tasapainon ja pystyin
jatkamaan ammatissani.

Matkani jatkui alalla kohti
uusia haasteita mm koulutushommia, sekä erilaisia vastuutehtäviä kuntokeskuksissa.
Vuosina 2005–2013 toimin
kuntokeskusyrittäjänä. Näiden
vuosien aikana sai oppia valtavasti uutta, tuli suoritettua
”yrittäjätutkinto” kaikkine
sävyineen. Vuonna 2009 valmistuin Life Coach koulutuksesta, jonka myötä tasapaino
työn, vapaa-ajan, terveyden ja
perheen välillä löytyi. Samana
vuonna perustin myös nykyisen
unelmien yritykseni, Unelmatalli Oy:n.
Tällä hetkellä olen kiitollinen ja
onnellinen yrittäjä, äiti ja puoliso. Olen saanut poimia matkan
varrelta ne osa-alueet elämääni,
jotka ovat minulle kaikista rakkaimpia. Unelmatalli Oy on
minulle se paikka, jossa haluan
rakentaa yrittäjyyttä kohti eläkepäiviä.
Susanna Toropainen
Unelmatalli Oy – valmentaja

HyvinvointiHuvila
Kulosaarentie 42


Palvelut:
-

tilavuokraus, kokouspalvelu
Bemer verisuoniterapia
työyhteisövalmennus
joogastudio
hieronta
ihminen tavattavissa mentor
rosenterapia
psykoterapia
energisoiva kasvohoito
valokuvaus
tunnemaalaus
Aloe vera tuotteet
Fustra valmennus
NLP ja life coach valmennus

Lisätiedot ja varaukset     

–6–

Tulevaisuuden
rakennussunnitelmat
Kulosaaren ja koko Helsingin suunnittelussa on ryhdytty katsomaan tulevaisuuteen uuden yleiskaavan myötä. Kulosaaressa ei
ole suuria muutoksia verrattuna voimassa olevaan yleiskaavan
2002. Itäväylä ja metro on esitetty tunneloitavaksi. Tunnelointi
toisi mukanaan suuria muutoksia, sillä paljon maata vapautuisi
rakentamiseen. Itäväylän paikalle onkin esitetty kantakaupunkimaista aluetta. Tämä hanke ei ole kuitenkaan tulossa lähitulevaisuudessa. Kulosaaressa on jonkin asteista kiinnostusta täydennysrakentamiseen mm. taloyhtiöiden peruskorjausten yhteydessä.
Ostoskeskuksen osalta on tehty erilaisia luonnoksia, jossa jopa 12
kerroksinen asuintalo tulisi keskuksen päälle. Museoviraston kanta asiaan ei ole tiedossa tässä vaihessa, onhan ostoskeskus suojeltu
1 katerogian mukaan. Aalto-yliopisto on myös tehnyt diploomityönä suunniteman koskien Kulosaaren täydennysrakentamisessa sekä myös keveynliikenteen reitteistä joka yhdistäisi kulku
rannasta rantaan. Seuravassa lehdessä joka ilmestyy lokakuussa
tiedän enemmän missä mennään.
Henry Urbanowicz
Päätoimittaja

Brändös stadsplanering i framtiden
Brändö och Helsingfors stadsplanering baserar sig på den nya
generalplanen. På Brändö blir det inte stora förändringar jämfört
med planen sedan år 2002. Österleden och metrobanan föreslås att
gå underjorden i en tunnel (detta projekt är dyrt). Mycket byggnadsmark blir ledigt för byggande av våningshus, om tunnel-projektet genomförs någongång iframtiden 2020-talet. Det finns intresse i samband med reparations och saneringsprojekt i nuvarande
husaktiebolag att göra tilläggsbyggning en-eller tvåvåningar till.
Brändö-köpcenter vilket är aktiebolag och byggt på egen tomt har
gjort planer på att i samband med saneringen bygga bostads-lägen-

heter ända upp till 8–12 våningar. Köpcentret är skyddad byggnad
(katerogi 1) , museiverkets uttalande beträffande byggnadsplanerna
vet vi inte i detta skede.
Aalto-universitetet har gjort som diplom-arbete en helhetsplan som
berör hela Brändös tilläggsbyggande samt lätt-trafikleder som förenar ön från strand till strand.
Henry Urbanowicz
Chef-redaktör

Kulosaarelaiset ry
- Brändöborna rf
hallitus/styrelsen 2015-2016

6DWX9lNLSDUWDSXKHHQMRKWDMD

3HQWWL5DQWDODYDUDSXKHHQMRKWDMD 
6DULDQQH5HLQLNNDODUDKDVWRQKRLWDMD
Katariina Timonen, sihteeri
Annu Timonen, sihteeri

VDWXYDNLSDUWD#NROXPEXV¿
SHQWWLUDQWDOD#SSLQHW¿
VDULDQQHUHLQLNNDOD#¿QQFRQWDLQHUV¿
katariina.timonen@gmail.cm
annu.timonen@gmail.com

Muut jäsenet:
Nina Henriksen
/LLVD+RUHOOL
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Anita Mellin
Maija Pakoma
Kirsti Santaholma
6HQQL7LPRQHQ 

6XVDQQD7RURSDLQHQ

+HQU\8UEDQRZLF]


nina@welho.com
OLLVDKRUHOOL#DDOWR¿
MXKDQDLGDQSDDQ#SS¿PQHW¿
anitamellin@hotmail.com
mpakoma@welho.com
kirsti.santaholma@gmail.com
VHQQLWLPRQHQ#NROXPEXV¿
VXVDQQD#XQHOPDWDOOL¿
KHQU\XUEDQ#JPDLOFRP
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Liity jäseneksi:
Henkilöjäsen/Person 15 €
Koko perhe/Hela familjen 25 €
Yritys/Företag 40 €
Kulosaarelaiset ry./Brändöborna rf.
NORDEA
FI1121831800013511
( 218318-13511 )
Merkitse viestikenttään nimesi ja
S–postios. tai postiosoitteesi.
Skriv i meddelande fältet ditt namn
samt E-mail eller postadressen.
Lehden toimitustiimi
Henry Urbanowicz,
päätoimittaja
Liisa Horelli
Susanna Toropainen
Jakelu kaikkiin
Kulosaaren talouksiin.
Painos: 2 300
Taitto: KiriPrintti Oy
Paino: KiriPrintti Oy

Julkinen tiedote. Jaetaan kaikkiin talouksiin.
Offentligt meddelande. Delas ut till alla hushåll.



