
Kulosaari-päivä torstaina 25.8. Kulosaari-päivä torstaina 25.8. 
klo 17.00 Kluuvin (Eugen Schaumanin) puistossaklo 17.00 Kluuvin (Eugen Schaumanin) puistossa

Brändödagen torsdagen 25.8 Brändödagen torsdagen 25.8 
kl 17.00 i Gloets (Eugen Schaumans) parkkl 17.00 i Gloets (Eugen Schaumans) park

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

3/2016

w w w . k u l o s a a r e l a i s e t . f i  •  w w w . f a c e b o o k . c o m / K u l o s a a r e l a i s e t

Klo 16:30 – 17:30 Tutustumista Risto Rytin tien kenttään (Mariannen puiston vieressä).
Klo 17 – 19 Kellotapuli on auki.

Klo 19 alkaen Avoimet ovet Club 00570:n tiloissa ostoskeskuksella.

17:30 alkaen ohjelmaa Kluuvin puistossa 
18:00 Lasten juoksukisat (eri ikäluokat), kaikki osallistujat palkitaan. 
18:00 Löptävling för barn (olika åldersklasser), alla deltagare får pris. 

Parhaille palkinnoksi pääsylippu seikkailupuisto Korkeeseen. 

18:30 Vuoden 2015 kulosaarelainen – år 2015 brändöbo

Kahvila – café: lohikeittoa, makkaraa, kahvia ym. 
(Ala-asteen 2A ja 3A luokkatoimikunnat)

Outin leipiä & leivonnaisia, Grimin marmeladit & hillot ym. ym.

Kulosaarelaisia toimijoita esittäytymässä BS, GVLK, KMP, Kulps, Vesta … 
Jalkapallotutka

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

Tervetuloa koko perheen Kulosaari-päivään • Välkomna hela familjen till Brändödagen

Hallitus/Styrelsen
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Olisi mielenkiintoista tietää, mitä kaikkia kieliä 
kulosaarelaiset puhuvat, mutta sen tutkiminen 

vaatisi paljon aikaa ja resursseja. Aika helppo on 
selvittää, minkä maiden virallisia edustajia saarel-
lamme on ja mitä kieliä kyseisissä maissa puhutaan. 
Miten kiittää lähetystöjen henkilökuntaa heidän 
omalla kielellään? Internetistä löytää kirjallisia oh-
jeita, joita voi tästä artikkelista lukea, mutta ääntä-
misen joutuu lukija selvittämään ihan kysymällä. 
Nythän ovat muodissa geokätköily ja pokémonien 
hakeminen, Kulosaaren oma juttu voisi olla kiittä-
misen opettelu mahdollisimman monella kielellä.

Ulkoministeriön antamien tietojen mukaan 
Kulosaaressa sijaitsevat seuraavat 10 lähetystöä:

                                                                                                                                                     
Embassy of the People's Republic of China
Embassy of the Republic of India
Embassy of the Islamic Republic of Iran
Embassy of the Republic of Iraq
Embassy of the Republic of Nicaragua
Embassy of the Republic of Poland
Embassy of the Republic of Serbia
Embassy of the Slovak Republic
Embassy of Ukraine
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam

Lisäksi yhden talon seinässä olevassa laatassa lukee 
Embajada de la república bolivariana de Venezuela.

Tässä on listattuna Kulosaaren lähetystöjen kie-
liä etsinnän ja opiskelun motivoimiseksi. Intian 
kielten lukumäärä on vaikuttava, mutta vielä vai-
kuttavampi on saarellamme edustettujen ihmisten 
määrä, joka on 2 880 881 000, kun maailmassa on 
saman tilaston mukaan 7 259 400 000 ihmistä. Jos 
mukaan lasketaan vielä Kulosaaressa vaikuttavien 
kunniakonsulien edustamat maat (Bangladesh, Chi-
le, Barbados ja el Salvador), joissa on 165 794 000 
asukasta, huomataan, että lähes joka toinen maail-
man asukas linkittyy Kulosaareen.

Kansainvälinen ja monikielinen Kulosaari

Intia
Kieliä: englanti, hindi 41 %, bengali 8,2 %, telugu 7,2 %, marathi 7 %, tamil 5,9 %, urdu 5 %,
gujarati 4,5 %, kannada 3,7 %, malayalam 3,2 %, oriya 3,2 %, punjabi 2,8 %, assamese 1,3%...         g j
Kiitos engl iksi Thank you, hindiksi  (länsimaisin eli latinalaisin kirjaimin) ,
bengali atinalaisin kirjr aimin) ,
urduks

Irak
Kieliä:  (arabia, kurdi, assyria, armenia)
Kiitos arabiaks (latinalaisin kirjr aimin) Shukraan, kurdiksi tai spas

Iran
Kieliä: persia e i, turkki, kurdi, gilaki, mazandarani, lu ochi, arabia
Kiitos farsiksi  ; turkiksi te ekkür ederim; kurdiks tai spas; arabiaksi

Kiina   
Kieli: k (perinteinen); (yksinkertaistettu);
(latinalaisin kirjr aimin) Xièxiè

धधधधधधधधधधध ययययवयवववावाादादद Dhan'yavāda
Kr jtajñatā tai ধনধনধধনননন ((latinnalaisin kirjaimin) Dhan'ya
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Café  TORPEDO

Tervetuloa!

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

               
                Merellistä fi ilistelyä eri maiden

ruoka- ja juomakulttuureista nauttien klo 15-23
P.S. 1.6. alkaen myös 
Kalasataman kautta 
(Isoisänsilta)

Lisätietoja tapahtumista Cafe Torpedon Facebook-sivuilla

Meille on helppo tulla

A-oikeudet

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

ira
n k

an
ssa

...

Mustikkamaalla tapahtuu...Mustikkamaalla tapahtuu...

Bella 
Italia
la 13.8.

Turkish 
night
la 27.8.

Made in
Finland

la 3.9.

P.S. Kulosaari-päivän
jatkot 25.8. klo 18-23
Tarjolla kuplivaa juomaa 
ja makeaa elämää!

 

Lähetystöt tunnistaa lipuista ja laatoista. Nyt on hyvä syy lähteä lähetystölöytöretkelle ja samalla kiittää 
vierailla kielillä. Löydätkö kaikki kuvien rakennukset Kulosaaresta? 
Mikä lähetystö puuttuu joukosta? Millä lähetystöllä on useampi rakennus?

Nicaraguag
Kieli: espanja gracias [ rasjas]

Puola  
Kieli: puola dzi kuj

Serbia
Kieli: serbia (latinalaisin kirjr aimin)
Hvala

Slovakia
Kieli: slovakki akujem

Ukraina
Kieli: ukraina (latinalaisin kirjr aimin)

(latinalaisin kirjr aimin)
Dyakuyu

Venezuela
Kieli: espanja gracias [ rasjas]

Vietnam
Kieli: vietnam c m n b n

Spasybi tai

Lisää kielitietoa osoitteesta 
www.wordhippo.com/ 

K.S.
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Kulosaaren suunnittelujen aikataulut hidastuivat.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kokouksessaan 21.6. Ku-
losaaren asioita:

1. Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen 
suunnitteluperiaatteet  

 - Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi - tavoitteena tehok-
kaampi täydennysrakentaminen.

2. Kulosaaren ostoskeskuksen (Svinhufvudintie 1) 
asemakaavamuutoksen periaate
- Lautakunta ohjeisti, että vanhan ostoskeskuksen voi ko-
konaan purkaa ja suunniteltu rakennusmassa suunnitellaan 
alueelle alkuperäisiä vaihtoehtoja matalampana. Samalla 
selvitetään mahdollisuudet käyttää rakentamiseen tontin vie-
ressä olevaa aluetta väestönsuojan läheisyydessä.   

                                                                   
Kaavaluonnoksen valmistelua jatketaan, ja se tulee nähtäville ja kes-
kusteltavaksi syksyllä. Näin kaavaluonnoksen aikataulu siirtyy aiem-
min ilmoitetusta. Ajankohdasta tiedotetaan kaupunkisuunnitteluviraston 
verkkosivuilla hel.fi /ksv/suunnitelmat ja sosiaalisen median kanavissa 
(facebook.com/helsinkisuunnittelee). Kannattaa olla aktiivisesti vaikut-
tamassa oman saaren suunnitteluun.

Odottavin tunnelmin kohti syksyä
Satu Väkiparta, pj

Kruunusilloille 
halutaan vaihtoehto 

Kulosaarelaiset ry teetti TNS Gallu-
pin toteuttamana mielipidekyselyn 

Kruunuvuoren liikennejärjestelyistä. 
Gallup paljastaa, että valtaosa helsin-
kiläisistä vastustaa Kruunuvuorenran-
nan ja Helsingin keskustan välille kaa-
vailtuja siltoja, mikäli kustannukset 
nousevat. Sen sijaan 61 % kaupunki-
laisista puoltaisi vaihtoehtoista, kus-
tannuksiltaan edullisempaa, mutta yhtä 
tehokasta liikenneyhteysjärjestelyä. 
Vaihtoehtoiset toteutustavat Laajasa-
lon liikennejärjestelyille saavat helsin-
kiläisiltä positiivisen vastaanoton.

Kruunusiltoja on kaavailtu ratkaisuk-
si Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon 
joukkoliikenneyhteyden järjestelyille 
jo vuodesta 2008, jolloin kaupungin-
valtuusto teki periaatepäätöksen rai-
deliikenteeseen pohjautuvasta siltayh-
teydestä. Vuonna 2008 metro hylättiin 
liian kalliina vaihtoehtona. Silloin 
selvityksissä arvoitiin Herttoniemestä 
lähtevän metrolinjauksen kustannuk-
siksi noin 400 miljoonaa euroa ja silta-
vaihtoehdon kustannuksiksi noin 150 
miljoonaa euroa. Länsimetron vastaa-
van pituinen kolmen aseman linjaus 
välillä Ruoholahti – Keilaniemi toteu-
tettiin 240 miljoonalla eurolla vuosina 
2010 – 2015. 

Viime vuonna hyväksyttiin Kruu-
nuvuorenrannasta Sompasaareen 
kulkevan siltaosuuden asemakaava. 
Helmikuussa 2016 valmistuneessa 
yleissuunnitelmassa ehdotetaan Kruu-
nusiltojen viimeisen osuuden raken-
tamista Sompasaaresta Merihakaan. 
Siltojen rakentamisen kustannusarvio 
on 259 miljoonaa euroa, jonka lisäksi 
tarvitaan noin sadan  miljoonan euron 
investoinnit raitiovaunuvarikkoon ja 
-kalustoon, unohtamatta rantojen pen-
gerryksistä sekä hankkeelle olennaisen 
Hakaniemen sillan kunnostuksesta 
koituvia lisäkuluja.   

Siltojen kannatusta helsinkiläisten 
keskuudessa ensimmäistä kertaa mitan-
nut mielipidekysely paljastaa kustan-
nusten nousun olevan kynnyskysymys 
kaupunkilaisille, poliittisesta puolue-
kannasta riippumatta. Hankkeen vas-
tustus kaikkien vastanneiden keskuu-
dessa nousee kolmestakymmenestä liki 
kuuteenkymmeneen prosenttiin, mikäli 
kustannukset nousevat alkuperäisis-
tä arvioista. Suora yhteys hankkeen 
vastustuksen ja kulujen välillä toistuu 
selvästi kaikkien pääkaupunkiseudun 
valtapuolueiden kannattajakunnissa. 
Vastustus on korkeimmillaan SDP:n 
kannattajien keskuudessa.

Kruunusillat-hankkeen kannattavuu-
delle keskeiset arviot ovat virheelli-
siä ja harhaanjohtavia. Jopa siltojen 
käyttäjäarviot ovat ylimitoitettuja ja 

epärealistisia. Vaikka Itä-Helsingin 
asukasluku kasvaakin, ei ole mitään 
näyttöä siitä, että kaikki laajasalolaiset, 
joiden työ- ja muut matkat suuntautu-
vat nykyään lähes 80-prosenttisesti 
pohjoiseen ja itään, matkustaisivat 
keskustaan päivittäin. Pyöräilijöihin 
ja kävelijöihin kohdistuvissa käyttäjä-
arvioissa ei ole myöskään huomioitu 
siltojen tuuli- ja sääolosuhteita. 

Siltahankkeen uskottavuutta syö 
myös eri vaihtoehtojen osalta tehdyn 
selvitystyön puutteellisuus. Kruunu-

siltojen tapauksessa huomiotta ovat 
jääneet esimerkiksi vaihtoehdot Hert-
toniemen syöttöliikenteestä sekä ete-
läisestä Raidejokerista, johon sisältyisi 
pikalauttayhteys Laajasalosta Kataja-
nokalle. Helsingin liikennekehityksen 
tulee mukailla huolellisen ja moni-
puolisen valmistelun lopputulosta, 
eikä sokeasti edistää kannattamatonta 
hanketta, jolle helsinkiläiset kaipaavat 
vaihtoehtoja.

Satu Väkiparta, pj
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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

Parasta veneellesi
 Lämmin ja kylmä talvisäilytys
 Nostot ja vesille laskut
 Korjaus ja maalaustyöt
 Asennus ja varustelutyöt
 Moottorihuollot
 Kiillotukset ja vahaukset
 Pohjan sooda puhdistus 

 ja maalaus

% 040 411 4050
info@loviisaboatservice.fi  

Laulukou lu IL 
CANTO & SALI
Kulosaaren ostoskeskus, 
puh. 050-3555132
YKSINLAULUN TEHO-
OPETUSTA (klass./kevyt) 
kaikenikäisille.
Tutustumistunti 40€/45 min.
(mahdollisuus osallistua oppi-
laskonsertteihin 30.10 ja 15.12 
IL Canto-salissa) 
www.laulutunnit.net
Ihastuttava 
IL CANTO -sali 
juhlatilaisuuksiinne...
perhejuhlat, 
lastenjuhlat, 
kokoukset... 
pyydä tarjous!  
www.juhlatiloja.fi
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Herttoniemen seurakunnan toiminnan ja 
talouden tehostaminen ja sen vaikutus Kulosaaressa

Seurakuntatalouden keskeinen periaate 
on tulojen ja menojen tasapaino. Seu-

rakuntia koskee lakisääteinen alijäämän 
kattamisvelvollisuus (”Tulojen ja meno-
jen on oltava tasapainossa kolmen vuo-
den suunnittelukauden tai perustellusta 
syystä tätä pidemmän, kuitenkin enin-
tään viiden vuoden ajanjakson aikana”). 
Herttoniemen seurakunta (Herttoniemi) 
on toista vuotta prosessissa, jossa on esi-
tettävä seurakuntayhtymälle (yhtymä) 
selvitys alijäämän kattamisesta. Hertto-
niemen talous on Helsingin seurakunnis-
ta kaikkein alijäämäisin.

Alijäämän taustalla on seurakuntien 
yhdistämisprosessi, jossa Helsingin suo-

menkielisten seurakuntien määrä väheni 
2011 alussa kuudella 24:stä nykyiseen 
18:aan. Määrärahojen jakoperusteita 
tarkistettiin mm. luopumalla kiinteästä 
määrärahasta, joka oli suosinut pieniä 
seurakuntia. Kulosaareen kohdistunut 
uusi määräraha oli yli 50 % pienempi jä-
sentä kohti, mutta siirtymäaika kuitenkin 
hyvin lyhyt. Samalla linjattiin, ettei Hel-
singin seurakunnissa irtisanota ketään. 
Seurauksena oli talouden syöksykier-
re useissa yhdistetyissä seurakunnissa. 
Kumulatiivista alijäämää kertyi Hert-
toniemessä seurakuntien yhdistämisen 
jälkeen vuosina 2011–2014 nettomää-
räisesti yhteensä yli 310 000 euroa. To-
dellinen alijäämä on huomattavasti suu-
rempi, sillä taseeseen kertyneet ylijäämät 
käytettiin ensin. 

Alijäämän kattaminen on kiireellistä, 
koska pitkään jatkuneen kattamattoman 
alijäämän lakisääteinen sanktio (seura-
kuntaneuvoston taloudellisen päätös-
vallan eliminointi) koskee vain kyseis-
tä alijäämäistä seurakuntaa. Alijäämää 
Herttoniemessä kerryttää yhtymän 
laskelman mukaan etenkin Sammatin 
leirikeskus, jossa järjestetään mm. rip-
pileirejä kesäisin. Leirikeskusta ylläpitää 
yhdistys, jossa tehdään paljon vapaaeh-
toistyötä ja jota Herttoniemi merkittäväs-
ti tukee. Herttoniemellä on käytännössä 
täysi vapaus suunnitella tilojen käyttöä, 
leirien ajankohtia ja päättää leirien kus-
tannuksista. Herttoniemen rippikoulut 
ovat suosittuja (vuosittain yli 200 nuor-
ta), sillä alueella on paljon kouluja. On 

tärkeää varmistaa rippikoulutyön mah-
dollisimman häiriötön jatkuminen.

Alijäämän kattaminen ei kuitenkaan 
riitä, vaan sen ohella on varauduttava 
muihin säästötoimiin. Yhtymän yleiset 
ja yhtäläiset säästötavoitteet, jotka liit-
tyvät kirkon jäsenmäärän kehitykseen ja 
verotulojen pienenemiseen, ovat vuosit-
tain nousevasti 3 %, 5 % ja 7 % yhtymä-
talouden budjetista kolmivuotiskaudella 
2016–2018. Tämä edellyttää Herttonie-
messä 360 000 euron säästöjä. Yhteensä 
säästötarpeet ovat siten enimmillään ol-
leet 670 000 euroa eli noin 28 % Hert-
toniemen vuosibudjetista, kun ne useim-
missa muissa Helsingin seurakunnissa 

ovat yhtymän linjaamat 15 % budjetista, 
mikä sekin tekee kipeää. Ylijäämäinen 
tilinpäätös 2015 on ensimmäinen osoi-
tus säästötoimien onnistumisesta. Yh-
tymän säästötavoitteissa Herttoniemeä 
kohdellaan, kattamattomasta alijäämästä 
poiketen, tasavertaisesti kuten muitakin 
seurakuntia.

Henkilöstösäästöjä tehdään 2016 lop-
puun mennessä siten, että ne ovat koh-
distuneet kaikkiin seitsemään henkilös-
töryhmään (papit, seurakuntasihteerit, 
lastenohjaajat, nuorisonohjaajat, diako-
nit, kanttorit, suntiot). Henkilöstömenot 
ja yhtymälle maksettavat tilavuokrat 
muodostavat 83 % Herttoniemen bud-
jetista. Tilavuokrasäästöt ovat myös tar-
peen ja niitä on toteutettu kaikilla Hert-
toniemen neljällä alueella (Herttoniemi, 
Herttoniemenranta, Kulosaari ja Myl-
lypuro). Tilavuokrasäästö syntyy siten, 
että seurakunta luopuu tilan käytöstä ja 
yhtymä etsii uuden vuokralaisen tai myy 
kyseisen tilan. Herttoniemi pyrkii luopu-
maan tiloista vain osittain siten, että toi-
seksi käyttäjäksi tulisi alueen paikallinen 
toimija. Kulosaaressa tavoitteena ollut 
paikallisen yhteistyön vahvistaminen ja 
tilojen yhteiskäyttö onnistui Kulosaa-

ren Yhteiskoulun kanssa, joka vuokraa 
seurakuntasalin yläkertaa neljänä arki-
päivänä viikossa klo 9–15, ei kuitenkaan 
torstaisin. Neuvottelutuloksen saavutta-
mista auttoivat toimivat yhteistyösuhteet 
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiön 
kanssa. 

Kulosaaren kirkonmäellä on toistai-
seksi luovuttu kirkkoherranvirastosta 
(2011) ja osasta seurakuntasalia (2016), 
ei kuitenkaan alakerrasta, jossa iltapäi-
väkerho jatkuu muutoksitta. Lisäksi on 
useiden muiden Helsingin seurakuntien 
tavoin luovuttu suorasta tuesta kahdel-
le partiokololle, mutta tuki voi jatkua 
hakemuspohjaisesti. Piispainkokous on 
kahdesti vahvistanut ja linjannut partion 
olevan yksi kirkon nuorisotyön muoto. 
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö ja 
nyttemmin myös Kulosaaren Kirkko-
vakka ry ovat hienosti ottaneet vastuuta 
Kulosaaren Meripartion tukemisesta. 
Lahjoituksilla Kirkkovakalle tai suoraan 
Meripartiolle, jolla on noin 220 jäsentä, 
myös yksittäiset kulosaarelaiset voivat 
osallistua tilanteen helpottamiseen.

Kulosaaren kirkosta ja kellotapulista 
ei ole tarkoitus luopua. Pappilan kivija-
lassa olevan alatuvan luovutusta selvi-
tetään. Pappila palveli kirkkoherran vir-
ka-asuntona 94 vuotta, vuodesta 1921. 
Kirkkoherran perheen poismuutto ei 
liity säästöihin, vaan verottajan uuteen 
kiristyneeseen tulkintaan asuntoedusta. 
Yhtymän lopullisista aikeista pappilan 
kiinteistössä ei ole varmaa tietoa, toki on 
kuulopuheita. Huhut siitä, että Kulosaa-
ren kirkko olisi myytävänä, perustuvat 

yhtymän kiinteistötoimiston mallinnuk-
seen, jossa kaikki 15 %:n säästötavoitteet 
toteutettaisiin kiinteistöjen myynnillä. 
Toisaalta katolinen kirkko on kiinnos-
tunut toimintakeskuksen perustamisesta 
Itä-Helsinkiin. Herttoniemi suhtautuu 
myönteisesti ekumeeniseen yhteistyö-
hön (yhteiskäyttöön). Tilavuokrasäästöt 
toteutetaan puuttumatta kirkkoihin ja 
muihin sakraalitiloihin, mikä varmistaa 
jumalanpalveluselämän mahdollisim-
man häiriöttömän jatkumisen. 

Jatkossa pyritään tehostamaan lap-
si- ja perhetyötä, jonka kysyntä on pie-
nentynyt viime vuosina. Osittain tämä 
liittyy Helsingin kaupungin kiristynei-
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siin yhteistyöehtoihin (ryhmäkoko, ate-
riatuki). Tavoitteena on ollut uudistaa 
lapsi- ja perhetyötä perustamalla var-
haiskasvatuksen ohjaajan virka, joka 
tehostaisi henkilöstön käyttöä kaikilla 
neljällä alueella ja turvaisi Herttoniemen 
nykyisen lapsi- ja perhetyön mahdolli-
simman häiriöttömän jatkumisen sääs-
tötoimista huolimatta. Ehdotus on py-
sähtynyt yhtymään, joka edellyttää ensin 
näyttöjä säästötoimien toteutumisesta. 
Helsingin kaupungin yhteistyölle asetta-
mien ehtojen myös Herttoniemen paljon 
valtakunnallistakin julkisuutta saanut 

diakoninen työ organisoitiin muutama 
vuosi sitten yhdistyksen muotoon.

Rakenteelliset uudistukset seurakun-
nan tasolla ovat osoittautuneet vielä vai-
keammiksi kuin päättäminen henkilös-
tö- ja tilasäästöistä. Ratkaisuilla pyritään 
kuitenkin säilyttämään toiminta kaikilla 
neljällä alueella elinvoimaisena ja suori-
tuskykyisenä.

Ilkka Harju
Herttoniemen seurakuntaneuvoston 

puheenjohtaja
Kulosaarelainen elokuusta 1967

STIFTELSEN BRÄNDÖ 
HEMBYGDSFOND
Vad stiftelsen gör och hur ansökning-
ar bör lämnas in

Stiftelsen Brändö hembygdsfond – 
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö 
grundades år 1944.

Stiftelsens ursprung står att fi nna i 
Brändö Skyddskår vars medel till stor 
del kom att utgöra stiftelsens grund-
kapital.

Stiftelsens uppgift är att understöda 
skolorna och föreningarna på Brändö.

Stiftelsen har sedan sitt grundan-
de framgångsrikt skött denna upp-
gift, och har under årens lopp kun-
nat bygga på sitt grundkapital så att 
stiftelsen i dag kan stöda skolor och 
allmännyttig verksamhet på Brändö 
med rätt ansenliga årliga understöd. 
Understöden har på senare tid legat 
på drygt 300.000 euro på årsbas. Mer 
än trettio organisationer har mottagit 
understöd.

För att få en klarare struktur för sitt 
beslutsfattande, liksom för under-
stödstagarnas ansöknings-förfarande, 
har styrelsen beslutat att stiftelsen 
fr.o.m. år 2017 kommer att beslu-
ta om understöd två gånger om året. 
(Tidigare har besluten fattats på fl ere 
möten under årets lopp).

Sålunda bör ansökan nästa år för att 
kunna behandlas under vårmötet vara 
tillgänglig hos styrelsen den 31.3, 
och för att kunna behandlas under 
höstmötet den 31.10. Ansökningar-
na skickas till stiftelsens sekreterare 
Martin Sundman, Risto Rytis väg 19 
F, 00570 Hfrs och till info@Hem-
bygdsfonden.org.

Information om Hembygdsfonden 
och anvisningar för ansökningar fi nns 
också på stiftelsens nygrundade hem-
sida, www.hembygdsfonden.org.

Christian Borenius

Stiftelsen Brändö hembygdsfond
Ordförande

KULOSAAREN 
KOTISEUTURAHASTON 
SÄÄTIÖ
Mitä säätiö tekee ja miten anomukset 
tulee lähettää

Stiftelsen Brändö Hembygdsfond – 
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö 
perustettiin vuonna 1944. Säätiö syn-
tyi Suomen suojeluskuntien ja siinä 
tilanteessa myös Kulosaaren suoje-
luskunnan lakkauttamisen yhteydessä. 
Brändö skyddskårin varat siirtyivät 
pääosin Kulosaaren kotiseuturahaston 
säätiölle.

Säätiön tehtävä on 
tukea Kulosaaren 
kouluja ja yhdistyk-
siä.

Säätiö on perus-
tamisestaan lähtien 
hoitanut menestyk-
sellisesti tätä tehtä-
vää. Vuosien var-
rella peruspääomaa 
on pystytty kartutta-
maan, joten tänä päi-
vänä säätiö voi tukea 
kouluja ja yleishyö-
dyllistä toimintaa 
Kulosaaressa varsin 
merkittävillä vuotui-
silla summilla. Mak-
settu tuki on viime 
aikoina ollut vuosita-
solla runsaat 300.000 
euroa. Yli kolme-
kymmentä toimijaa 
on saanut tukea.

Jotta saataisiin sel-
vempi rakenne sekä 
säätiön päätöksente-
koon että järjestöjen 
anomuskäytäntöön, 
säätiön hallitus on 
päättänyt vuodesta 
2017 lähtien soveltaa 
käytäntöä, jossa ano-
mukset käsitellään 
kaksi kertaa vuodes-

sa. Tähän saakka tukipäätökset on teh-
ty useassa kokouksessa vuoden aikana.

Siten anomusten tulee olla säätiöllä 
ensi vuonna viimeistään 31.3. jotta ne 
voitaisiin käsitellä kevätkokouksessa 
ja viimeistään 31.10. vastaavasti syys-
kokousta varten. Anomukset lähete-
tään säätiön sihteerille Martin Sund-
manille, Risto Rytin tie 19 F, 00570 
H:ki sekä info@Hembygdsfonden.org.

Tietoja säätiöstä sekä ohjeita anomus-
ten tekoa varten löytyy myös uudelta ko-
tisivulta, www.hembygdsfonden.org.

Christian Borenius
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö

Puheenjohtaja
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Mustikkamaan torpan pihalle versova 
Syötävä Puisto on kaikille kaupunki-

laisille avoin puutarha. Se tarjoaa ihmisille 
moniaistisen luontokokemuksen makuineen, 
tuoksuineen ja väreineen. Keväällä 2014 
Syötävään puistoon istutettiin hedelmäpuita 
ja marjapensaita, joiden sadosta kuka tahansa 
voi jatkossa nauttia. Puiden väleissä on kou-
lulaisten ja talkoolaisten kanssa perustettuja 
kasvimaita, joissa harjoitellaan viljelytaitoja. 
Viljelyksiä hoidetaan ja satoa korjataan vii-
kottaisissa keskiviikkotalkoissa. Pihalla ko-
keillaan ruokasienten viljelyä ja järjestetään 
monenlaista kesäistä ohjelmaa. Tänä kesänä 
pihalla kuopsuttaa myös 10 kanaa ja kukko.

Syötävän Puiston perustaminen Helsinkiin 
Mustikkamaalle on Maaseudun sivistyslii-

Mustikkamaan syötävä puisto

Talkoot Syötävässä Puistossa. 
Kuva: Tuukka Troberg.

ton kokeellinen hanke, jonka tavoitteena on 
monipuolistaa ja syventää kaupunkilaisten 
ympäristösuhdetta sekä avata erilaisia nä-
kökulmia kaupunkikulttuurin kehittämiseen. 
Tarkoituksena on ollut motivoida erilaisia 
ryhmiä puiston käyttäjiksi ja kehittäjiksi 
talkoo periaatteella. Mustikkamaan ja Kala-
sataman yhdistävän Isoisänsillan avaudut-
tua 1.6.2016 vehreä Syötävä Puisto tarjoaa 
virkistävää toimintaa ja hengähdyspaikan 
myös Kalasataman uusille asukkaille. MSL:n 
hankkeen päättyessä vuoden 2016 lopussa 
Syötävän Puiston jatkoa selvitellään. Toivo-
muksena on, että toimintaa voidaan edelleen 
kehittää ja sille löytyy myös rahoitus. Ideoita 
jatkosta voi käydä kirjaamassa esimerkiksi 
Puiston vieraskirjaan.

Puiston saa varata tapahtumien ja työpa-
jojen järjestämistä varten koordinaattorin 
kautta

Talkoot keskiviikkoisin klo 17-19.30 
osoitteessa Mustikkamaanpolku 10. Kaikille 
avoimeen ohjelmaan on vapaa pääsy. Olet 
tervetullut mukaan kerran tai vaikka joka 
keskiviikko. Talkoot aloitetaan aina klo 17 
puutarhatöillä, mukaan saa liittyä pitkin il-
taa. Vierailijat aloittavat oman työpajansa 
tai luentonsa klo 18.30 ja se kestää 30-60 
minuuttia. Pukeudu talkoita varten säähän 
sopiviin varusteisiin ja ota mukaan oma juo-
mapullo. Lämpimästi tervetuloa mukaan me-
relliseen viljelykesään!

Keskiviikkotalkoisiin ehtii vielä mukaan!

24.8. TAIDETTA PUUTARHASSA
Puutarhan muodot, värit ja tunnelmat innostavat taiteiluun! Tehdään kuvataitelija Päivi Raivion johdolla puutarhataidetta. 
Käytettävä tekniikka tarkentuu myöhemmin.

31.8. PUUTARHA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ
Puutarha on erinomainen oppimisympäristö ja kiinnostus koulujen puutarhatoimintaa kohtaan on jälleen kovassa kasvussa. 
Puutarhakasvattajat Janne Länsipuro ja Pinja Sipari kertovat koulupuutarhan perustamisesta ja hoidosta ja näyttävät mitä 
kaikkea puutarhassa voikaan oppia ja millä tavoin.

7.9. KAUPUNKIKANALAN PERUSTAMINEN
Syötävän Puiston ensimmäisen kanalakesän lähestyessä loppuaan jaetaan kokemuksia kanatarhauksesta ja annetaan 
kiinnostuneille vinkkejä oman kaupunkikanalan perustamiseen.

14.9. SADONKORJUUN JUHLAA: LETTUKESTIT PUUTARHASSA
On aika juhlia kesän onnistumisia puutarhassa! Tervetuloa mukaan paistamaan Syötävän Puiston omista kananmunista tehtyjä, 
puutarhan vihanneksilla täytettyjä lähilettuja, jakamaan kesän parhaita viljelymuistoja, sekä suuntaamaan ajatukset seuraaviin 
kasvukausiin!

Lisätietoa ohjelmasta Syötävän Puiston koordinaattori Pinja Siparilta, puh 050 4617678.
Tekstit mukaillen sivustosta http://syotavapuisto.paikantuntu.fi  K.S.
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Tänä kesänä Korkeasaaressa 
on tapahtunut paljon ja uutta 

nähtävää on enemmän kuin use-
aan vuoteen. Kissalaakson tar-
hoissa telmivät tiikerinpennut ja 
manulipentujen nelikko herättä-
vät suurta ihastusta niin yleisös-
sä kuin eläintarhan työntekijöis-
säkin. Africasia talon naapuriin 
rakennettiin tarha aavikkoke-
tuille, jemeninkamelontille ja 
nelivarvassiileille. Myskihärät 
palasivat Korkeasaareen ja uu-
tena lajina saapui kirjava lauma 
afrikkalaisia pikkuvuohia.  

 Nuori tiikeriemo on osoittau-
tunut erinomaiseksi äidiksi ja 
hoitaa ensimmäisiä pentujaan 
lempeän jämäkästi, suhtautuen 
rennosti ympärillä hyörivään ar-
keen. Amurintiikerit ovat erittäin 
uhanalaisia ja Korkeasaareen oli 
toivottu lisääntyvää tiikeriparia 
jo pitkään – edellisen kerran Kor-
keasaaressa oli tiikerinpentuja 18 
vuotta sitten. Amurintiikereiden 
kansainvälisen suojeluohjelman 
koordinaattori valitsi Suomeen 
Leipzigin eläintarhassa syntyneen 
uroksen ja ruotsalaisessa Nordens 
Arkissa syntyneen naaraan, jotka 
muuttivat uuteen kotiinsa kaksi 
vuotta sitten 1,5-vuotiaina. Nuori 
tiikeripari vietti tiiviisti aikaa yh-
dessä viime syksystä kevääseen. 
Kuten luonnossakin, tiikeriemo 
hoitaa pennut yksin, joten jonkin 
verran ennen pentujen syntymää 
tiikerit erotettiin omiin tarhoihin-
sa. Kissalaakson ensimmäinen 
tarha on emon ja pentujen käytös-
sä, uroksen löytää heti viereisestä 
tarhasta.

 Kissalaaksossa varttuu kaikes-
sa hiljaisuudessa pentueellinen 
manuleita. Nämä neljä pentua 
ovat pariskunnan ensimmäiset ja 
pian kolmen kuukauden ikäisiä. 
Emon nähtiin ensi kertaa kanta-
van pentuja pesäkopista toiseen 
juhannuksen tienoilla. Viime ai-
koina pentueen leikkituokioita 
on saatu ihastella useammankin 
kerran päivässä. Manulinpentu-
jen selviytyminen eläintarhoissa 
on harvinaisia ja siksi pennut 
ovat erittäin toivottuja. Kissojen 
keskuudessa eläintarhoissakin 
tavallinen toksoplasma-loinen 
on hengenvaarallinen erityises-
ti alle nelikuisille manuleille. 
Korkeasaaren manulinpentuja 
suojellaan tartunnalta estolääki-
tyksellä ja rajoittamalla loisen 
leviämistä tarhaan. Neljän kuu-
kauden ikään saakka emo saa 
hoitaa pentujaan täysin ihmisen 
asiaan puuttumatta, eikä manu-
leiden elinpiirissä tehdä mitään 
äkkinäistä, joka voisi rasittaa 
pentuetta. Näin pentujen vastus-
tuskyky saa kehittyä rauhassa.

Hämärä-talon ovien takaa 
paljastuu suurikorvaisten aavik-

Ajankohtaisia terveisiä Korkeasaaresta
kokettujen uusi koti, reilusti si-
sätilaa ja aurinkoisena päivänä 
aavikon kuumuutta hohkaava 
ulkotarha. Yksi kolmesta ketus-
ta ei arastele ihmisiä, sillä se on 
entinen lemmikki. Aavikkoke-
tun maahantuonti lemmikiksi on 
kielletty, mutta silti tämä uros 
päätyi Virosta Suomeen ilman 
asianmukaisia lupia. Viranomai-
set alkoivat selvittää asiaa ja 
eläinkauppias poistui maasta. 
Suomalainen ostaja halusi luo-
vuttaa urosketun luonnollisem-
piin olosuhteisiin Korkeasaa-
reen, jonne se sai kaksi Prahan 
eläintarhassa syntynyttä naa-
raskettua kaveriksi. Myös muut 
Hämärätalon muut asukkaat ovat 
entisiä lemmikkejä. Jemeninka-
meleontti lahjoitettiin Korkea-
saarelle keväällä sen omistajien 
todettua liskon hoidon liian ai-
kaa vieväksi. Nelivarvassiilikään 
ei ole helppo lemmikkilaji. Siilit 
ovat aktiivisia hämärässä ja öi-
sin, joten niiden päivärytmi ei 
ole sama kuin niiden omistajien. 
Korkeasaaressa siilit saavat puu-
hata hämäräpuolella ja testata 
juoksulevyään omassa aikatau-
lussaan.

Viime kuussa kaksi myskihär-
kää siirrettiin karanteenitiloista 
omaan tarhaansa eläintarhan 
puolelle. Nämä eläimet on tuotu 
Euroopan ulkopuolelta, Mosko-
vasta ja ovat sen takia erittäin 
arvokkaita yksilöitä lajiensa eu-
rooppalaisille eläintarhakannoil-
le. Harva arvaa, että kyseisten 
eläinten tuonnin valmistelu kesti 
lähes kaksi vuotta ja oli sen ver-
ran tapahtumarikasta työtä, että 
usko eläinten saapumiseen lop-
pui useammankin kerran kulu-
neiden kuukausien aikana.

Pikkuvuohet muuttivat uuteen 
tarhaansa entiseen lintutarhaan 
heinäkuun lopulla. Vuohilla riit-
tää energiaa taiteilla tarhan kii-
peilypuissa ja ne ovat hauskoja 
seurattavia niin pienille kuin 
suuremmillekin eläintarhavie-
raille.

Eläinlajeja Korkeasaaressa on 
noin 150, joten nähtävää riittää 
varmasti useammalle reissulle. 
Me Korkeasaaressa toivom-
me, että vuosilippu löytyisi yhä 
useamman pääkaupunkiseutulai-
sen taskusta. Haluamme tehdä 
Korkeasaaresta lähialueen oman 
puiston, jonne voi tulla suuria 
suunnittelematta ja tuntea olonsa 
kotoisaksi.

Amurin tiikerin pennut painimassa • kuva Anna-Maija Karvonen

Myskihärkä kävelyllä • kuva Henrik Sundén

Manulin pennut tutkimassa maailmaa • kuva Mari Lehmonen

Aavikkokettu • kuva Mari Lehmonen
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Hommaa iisisti e
Alepasta kouluhom

eväätt 
ommiiiiin!

Alepa Kulosaari
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
ma-la 7-23, su 9-23

SAARELLA TAPAHTUU
Kulosaari-päivänä 25.8.2106 Kluuvin 
puiston tapahtuman lisäksi voi tutustua 
seuraaviin kohteisiin.

Risto Rytin tien puisto 16:30 - 17:30
Kellotapuli 17:00 - 19:00
Club 00570 19:00 -

Kulosaaren barokkipäivät 2. - 3.9 2016
Konsertit
2.9. klo 10  koululaiskonsertti, 
 Kulosaaren kirkko
2.9. klo 18  kotikonsertti, Kulosaarentie 42
3.9. klo 19  konsertti, Kulosaaren kirkko
Kulosaaren Meripartio – KMP          
Kulosaaren meripartion syksyn toiminta on 
käynnistynyt ja partiolaisia voi bongata myös 
Kulosaari-päivänä. Toiminnassamme on mu-
kana entistä tiiviimmin myös lasten vanhem-
pia, jotka mm. mahdollistivat tänä syksynä 
kahden sudenpentulauman perustamisen.
Helmet
Kirjastoauto palvelee taas tiistai-iltaisin 
klo 19:20-20:00 Kyösti Kallion tiellä Kort-
telitalon ja Ostoskeskuksen lähistöllä.

Kulosaaren liikuntaseura ry
Aikuisten ja lasten alustavat ohjelmat syk-
sylle 2016 löytyvät Kulosaaren liikunta-
seuran facebook-sivulta.

Tunnit alkavat 5.9 2016 alkavalla viikol-
la, ilmoittautumiset tunneille jo 10.8.2016 
alkaen. Tervetuloa!
Kulosaaren yhteiskoulu   
Yhteiskoulu jatkaa kasvuaan. Koulussa on 
alkavana lukuvuonna yli 850 oppilasta ylä-
asteella ja lukiossa. Koulun päärakennuksen 
viereen on alettu elokuussa rakentaa uusia 
musiikinopetustiloja. Lisäksi koulu toimii 
Kulosaaren Domuksessa ja seurakuntasalissa.
Kulps         
Kulosaaren jalkapalloseura KULPS järjes-
tää matalan kynnyksen jalkapalloa 2005-
2012 syntyneille lapsille. Syksyn 2016 
toiminta käynnistyi jo 11. elokuuta.

Lisätietoa sähköpostitse info@kulps.fi , 
yhteyshenkilöiltä Pj Sami Montonen, 
puh. 050 5939989, tai Peik Schulman, 
tel. 040 709 6868.
Brändö Golf Championship 
KuRän järjestämä golf-tapahtuma 
3.9.2016, Rönnäs Golf klo 10:00 -. Ilmoit-
tautuminen 29.8. mennessä. Lisätietoa 
osoitteesta http://kura.fi /golf/.  
Kulosaaren taidekoulu
Kulosaaren taidekoulun syyslukukauden 
opetus alkoi täydellä tohinalla maanan-
taina 15.8! Uusia 4-12-vuotiaita oppilaita 

mahtuu mukaan vielä moniin taide- ja ark-
kitehtuuriryhmiin ja ilmoittautumisia ote-
taan vastaan. Tervetuloa rohkeasti mukaan 
seikkailemaan taiteen maailmaan!
www.kulosaarentaidekoulu.fi   ja 
www.facebook.com/kulosaarentaidekoulu
Lukutupa          
Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin klo 
16-19. Kuten keväällä 2016 sieltä löytyvät 
HS ja HBL ja paljon aikakausilehtiä luet-
tavaksi ja selattavaksi. Kirjavalikoima on 
kasvanut paljon syksystä 2015 ja iloisena 
uutisena kulosaarelaisille Lukutupa tiedot-
taa saaneensa Kotiseuturahaston säätiöltä 
ja Kulosaaren Yhteiskoululta varoja uu-
tuuskirjojen hankintaan. Uutuuksista tiedo-
tetaan seuraavissa paikoissa: http://www.
ksyk.fi /fi /kirjasto, kulosaarelaiset.fi  ja face-
bookin Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf. 
Lukutupa toimii vapaaehtoisten kulosaare-
laisten voimin. Toiminnasta kiinnostuneet 
ja valvojiksi halukkaat, ottakaa yhteyttä 
Kirstiin ja saatte tarkempaa tietoa sähkö-
postiinne (kirsti.santaholma@gmail.com).

Monista tapahtumista on tietoa facebookissa Kulosaaren perheet -sivustolla.
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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.h.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 meddelandefältet ditt namn
samt e-mail eller postadressen.
Lehden toimitustiimi
Henry Urbanowicz, päätoimittaja 
Liisa Horelli
Susanna Toropainen
Kirsti Santaholma
Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Delas ut till alla 00570 postnummer.
Painos: 2 300
Taitto / Paino: Kiriprintti Oy

TÄYDEN PALVELUN MARINA MUSTIKKAMAALLA.
FULL SERVICE MARINA PÅ BLÅBÄRSLANDET.
FULL SERVICE MARINA AT BLUEBERRYLAND.

Varaa talvisäilytys
Reservera vinterförvaring
Reserve winter storage

0500 457 623
lonnberg@boatmangroup.fi

www.boatmangroup.fi

Kulosaarelainen!
Oletko jo kaupungin-
osayhdistyksemme jä-
sen? Jos jo olet, olet-
ko muistanut maksaa 
jäsenmaksun? Jos et 
vielä ole, liity Kulosaa-
ri-seuraan, jonka oikea 
nimi on Kulosaarelaiset 
ry - Brändöborna rf.
 Maksa jäsenmaksu 
15€ / henkilöjäsen; 25 
€ / koko perhe; 40 € / 
yritys yhdistyksen tilil-
le FI11 2183 1800 0135 
11. Kirjoita viestiksi ni-
mesi ja sähköposti- tai 
kotiosoitteesi.

Brändöbo!
Är du redan medlem i 
vår stadsdelsförening?  
Om så är, har du kom-
mit ihåg att betala din 
medlemsavgift? Om du 
inte redan är medlem 
kan du skriva in dig i 
föreningen vars offi -
ciella namn är Kulosaa-
relaiset ry - Brändöbor-
na rf. 

Årsavgiften är 15 € för 
enskild medlem, 25 € 
för hela familjen och 40 
€ för företag Medlems-
avgiften kan inbetalas 
på konto: FI11 2183 
1800 0135 11. Skriv ditt 
namn och din e-post-
adress eller hemadress 
i meddelandefältet.



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!


