
Kulosaarelaiset ry. selvittää parhaillaan mahdollisuuksia aloittaa ns. omakotitalkkaritoi-
minta saarellamme. Systeemi perustuu niin isoon julkiseen tukeen, että asiakas maksaa 
talkkaripalveluista vain n. 9 euroa työtunnilta. Talkkari tekisi sellaisia tontin ja kodin ei-
ammattitöitä, joita asukas ei itse jaksa, ehdi tai voi tehdä. Järjestely toimisi resurssien 
salliessa myös rivi- ja kerrostalotaloasukkaille. 

Kyse on tässä vaiheessa enää lähinnä siitä, löytyykö saarelta tarpeellinen kysyntä. Yh-
delle henkilölle pitäisi kertyä n. 100 työtuntia kuukaudessa. Järjestämme hankkeesta lähi-
aikoina tiedotustilaisuuden saarelaisille, mitä ennen valmistamme kirjallisen informaatio-
paketin nettiin ja seuraavaan lehteen. Omakotitalkkareita toimii jo muutamissa Helsingin 
kaupunginosissa, asukkaitten suureksi tyydytykseksi. 

Paloaseman ostamishanke kaupunginosataloksi etenee ja uskomme voivamme kertoa 
sen tilanteesta jotain positiivista samassa yhteydessä kuin omakotitalkkaristakin. 

Heikki Kukkonen, puheenjohtaja 

Omakotitalkkareita ja muutakin edistystä 

ERITYISET KI IN-
NOSTUKSEN  KOH-

TEET :  

 KIRJASTOAUTO keskiviik-

koisin Kyösti Kallion tie 1, 

ostari, klo 19.20—20.00 

 Näyttää siltä, että olisi 

olemassa jokin outo Kulo-

saaren hitauskerroin useim-

missa julkisissa töissä saa-

ren seutuvilla. Metroaseman 

remonttityömaa on yhtä 

autio kuin sillan korjaustyö-

kin ja koulun uudisrakennus-

hanke matelee etanan vauh-

dilla. Kaikki tehdään erittäin 

maltillisesti, vain arkipäivi-

nä ja ainoastaan virka-

aikana, minimityövoimalla – 

eivätpähän stressaannu 

tekijät, vaikka saarelaisten 

kärsivällisyyttä koetellaan-

kin! 

 Tietovisa Kuparilyhdyssä 

keskiviikkoisin klo 20:00. 

Tule testaamaan tietosi! 

 Tätä lehteä julkaisee Ku-

losaarelaiset ry.  Päätoimit-

taja Heikki Kukkonen. 

 TULEVAT TAPAHTUMAT 
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Mieskuoro Frihetsbröderna—Vapauden veljet     
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kirkossa perjantaina 10.12. klo 18.00 
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Juho Tapola kertoo, miten 
painotalosta tuli monien vai-
heiden jälkeen yritys, jossa 
koko perhe työskenteli.  

Ajan saatossa painotekniikka 
muuttui ja kalustoa uusittiin. 
“Olimme jatkuvasti ajan her-
molla ja paino kehittyi tämän 
päivän tasolle. Laatu, kustan-
nustehokkuus ja toimitusvar-
muus ovat olleet Kiriprintin 
toiminnan peruspilareita hy-
vää henkilökohtaista palvelua 
unohtamatta”. Nykyään tärkeä 
toimiala ovat digitaaliset pai-
notuotteet, mutta edelleen 
myös perinteinen offset-paino. 

Kiriprintissä työskentelee ny-
kyään kahdeksan alan am-
mattilaista. Juho ja Antti Ta-
polan eläkkeellä oleva isä 
Pekka on edelleen päivittäin 
mukana yrityksen toiminnas-

sa. Hän hoitaa kuljetukset ja 
huolehtii jokapäiväisistä 
juoksevista asioista. Juho 
vastaa toimitusjohtajan teh-
tävien lisäksi myynnistä ja 
asiakaspalvelusta. Antti Ta-
pola hoitaa digitaalista yksik-
köä vastuualueenaan digi-
paino ja –aineistojen hallinta. 

Kulosaarelaiset ry. valitsee 
Vuoden kulosaarelaisen eri-
tyisistä ansioista kotiseudun 
kehittämisessä, viihtyvyyden 
ylläpitämisessä ja lisäämi-
sessä tai pitkäaikaisesta 
työstä Kulosaaren ja ku-
losaarelaisten hyväksi. Ta-
polan perhe sai tämän kun-
niamaininnan vuonna 2009.  

Ilman Kiriprinttiä ei tämä-
kään lehti olisi meille mah-
dollinen! 

Anu Utriainen 

Kulosaaren juhlavuotta 2007 
muistellessa mieleen nousee 
niin ikimuistoisia kohtaamisia, 
kiintoisia tarinoita, onnistuneita 
juhlahetkiä kuin yksi jos toinen 
sattumus tai täpärä viime het-
ken suunnitelmien muutos.  

Monen monta kertaa tilanteen 
pelasti luotettu yhteistyökump-
pani, jonka venymiskyky ja 
tilanteen tasalla oleminen oli 
ensiarvoisen tärkeä edellytys 
onnistuneen juhlavuoden  to-
teuttamisessa.  

Herttoniemessä toimiva paino-
talo Kiriprintti ja sen kulosaa-
relainen Tapolan omistajaper-
he olivat aina valmiina autta-
maan, painamaan ja toimitta-
maan tilaukset – arkena ja sun-
nuntaina.  

Vuonna 1972 perustetun Kiri-
printin nykyinen toimitusjohtaja 

Ensimmäisen Kulosaaren Ku-
parilyhdyn tietovisan juonsin 
21. joulukuuta vuonna 2005. 
Visameininkiä oli ollut jo muu-
taman viikon aiemminkin, 
mutta ravintoloitsijamme Na-
vid ei pitänyt vetäjästä ja ko-
mensi minut  jatkamaan: 
"Mika, ensi viikko, sinä aloi-
tat!" 

Navid ei kysynyt haluanko 
ryhtyä hommiin; hän ei anta-
nut vaihtoehtoja. Tässä koh-
taa lienee hyvä oikaista eräs 
virhe, mikä oli kevään  Ku-
losaarelaiset -lehdessä Vuo-
den kulosaarelainen -valintani 
jälkeen. En toki ole laatinut 
pelkästään Kuparilyhdyn vi-
saan 35 000 kysymystä,  
vaan kaiken kaikkiaan kaikis-
sa visoissani vuodesta 2002 
alkaen. Toki  Kuparilyhdyssä-
kin on voittajajoukkueille jaet-

tu viiden vuoden varrella rei-
lusti yli 10 000 pistettä. 

Ilmeisesti tietovisailu on so-
pinut Kulosaaren ilmapiiriin, 
sillä  viikosta toiseen on 
joukkueita ollut paikalla vii-
destä kahteentoista.  Par-
haimmillaan olen laskenut 
osallistuneiden määrän ylit-
täneen 60:n rajan. Visan 
juontaminen ei tunnu työltä. 
Onhan se niitä harvoja  työ-
paikkoja, missä aivan salli-
tusti saa halutessaan ottaa 
muutaman  tuopillisen. 

 Olen aina painottanut sitä, 
että visan tulisi olla viihteelli-
nen. Ei muutaman palkinto-
oluen tai -pizzan vuoksi kan-
nata hermojaan menettää. 
Itse olen polttanut käämini 
muutaman kerran visan tii-
mellyksessä. Ei se haittaa, 
että tutut kilpailijat heittävät  

hetulaa. Se kuuluu asiaan. 
Kerran ovesta sisään pölähti  
20-henkinen nuorisolauma 
taipaleella baarista toiseen. 
Silloin oli  hieman älähdettä-
vä, kun mikrofoni ei kanta-
nut kakofonian yli. 

En ole varma, edellyttääkö 
Vuoden kulosaarelaisena 
oleminen koko vuoden saa-
rella asumista. Muutin nimit-
täin äskettäin noin viisi km 
länteen vähin äänin (vain 
palatakseni jälleen kerran?).  

Joka tapauksessa keskiviik-
koinen visa jatkuu edelleen-
kin kello 20 alkaen. Poikke-
uksen tekevät vain mahdolli-
sen  joulu- tai juhannusaa-
ton sattuminen kyseiselle 
viikonpäivälle.  Tervetuloa 
mittelemään tietojanne! 

Mika Lindqvist 

Kiriprintti – täyttä palvelua kolme vuosikymmentä 

Viisi vuotta visailua! 
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Kulosaaren kirkon rakennusryhmä on arkki-
tehtonisesti ja maisemallisesti tunnusomaisin 
osa perinteistä Kulosaaren huvilakaupunkia, 
sen kohokohta.  Rakennukset ryhmittyvät van-
han asuntoalueen suunnasta etelästä nouse-
van, kallioiseen maastoon muokatun puistoak-

selin tuntumaan.  

Puistorinteen itäsivulla on rakennusryhmän 
vanhin rakennus, arkkitehti Robert Tikkasen alun-
perin huvilaksi suunnittelema talo. Kun Kulosaari 
sai oman seurakuntansa v. 1921, huvilasta muo-
kattiin arkkitehti Armas Lindgrenin suunnitelmien 
mukaisesti pappila ja seurakuntatalo. Siihen kuu-
lunut sali toimi ensimmäisenä kirkkona Kulosaa-
ressa. Sali on myöhemmin pilkottu toimistotiloiksi. 

Puistonäkymän huipentumana kallion laelta 
kohoaa vaalea, betonista valettu kellotapuli. Sen 
suunnitteli Armas Lindgren ennen kuolemaansa 
v. 1929. Tapuli toteutettiin v. 1931 Lindgrenin 
tyttären Helena Ruohtulan (myöhemmin Stenij) 
työpiirustusten mukaisesti. Italialaishenkinen cam-
panile ja kolmen kaariaukon ryhmät sen huipulla 
ovat koko Kulosaaren symboli 

 

Kulosaaren kirkko 75 vuotta 

Kirkko rakennettiin tapulin alapuolelle, puis-
toakselin länsipuolelle v. 1935 arkkitehti Bertel 
Jungin suunnitelmien mukaisesti. Siro, harjakattoi-
nen kirkko ja sen koristeellinen kattoratsastaja-
torni eivät ole saaneet suurempaa huomiota osak-
seen arkkitehtuurijulkaisuissa. Kirkon valmistumi-
sen aikaan oli funktionalismin arkkitehtuurisuunta-
us jo saanut läpimurtonsa. Näin jälkeenpäin katso-
en kirkko kauniilla tavalla liittyy vanhempaan pe-
rinteeseen, jossa ihanteena oli intiimi maalais- tai 
kyläkirkko.  Kirkkorakennuksen merkittävin aikai-
sempi korjaus tehtiin v. 1972 arkkitehti Aulis Blom-
stedtin suunnitelmien mukaisesti. Silloin kirkkosa-
lin parvi muokattiin uudestaan sitä avartamalla. 
Kirkkoon sen pohjoispuolella liittyvä seurakuntasii-
pi  rakennettiin Blomstedtin suunnitelmien mukai-
sesti 1970-luvun lopulla. Samalla vakiintui uusi 
kulkuyhteys kirkkoon Kulosaaren kerrostaloalueen 
suunnalta luoteesta. 

Nyt kesällä 2010 valmistuneen korjauksen 
lähtökohtana olivat tapulin ja kirkkorakennuksen 
teknisesti väistämättömät korjaustarpeet. Sekä 

KULOSAAREN KIRKON JA TAPULIN 
KORJAUS JA RESTAUROINTI 2010 

ulko- että sisäpinnat olivat kuluneita ja osit-
tain vaurioituneita. Kun korjaustöihin oli ryh-
dyttävä, oli samalla mahdollista tehdä sekä 
pieniä käyttäjien toivomia parannuksia että 
kirkon alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioitta-
via ilmiasun kohennuksia. Voidaan puhua 
restauroinnista. Hankkeen suunnitteluun kut-
suttiin siten mukaan myös arkkitehti. Laajem-
masta ns. peruskorjauksesta ja tilajärjestely-
jen muutoksista ei kuitenkaan ollut kysymys. 
Korjaus ei myöskään koskenut seurakun-
tasalia, yhdyssiipikatoksen maalausta lukuun 
ottamatta.  

 

Kellotapulin uusittu pinta ja väri 

Kellotapulin kauas näkyvät julkisivut 
ovat alunpitäen olleet vaakalaudoitettuihin 
muotteihin valettuja betonipintoja. Kuten al-
kuperäisestä työselityksestä käy ilmi, niitä ei 
pitänyt peittää rappauksella. Pinnoille eloa 
antava laudoituskuvio näkyy vanhemmissa 
valokuvissa. Torniin kuuluneesta vaaleasta, 
aavistuksen kellertävästä kalkkimaalaukses-
ta on vielä säilynyt näytteitä tornin sisäpuolel-
la. Muistan itsekin tapulin alkuperäisen il-
meen. 

Sään rapistamat julkisivut oli kuitenkin 
jouduttu käsittelemään uudestaan 1980-
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luvun puolivälissä. Silloin tornin ulkosivut ruiskube-
tonoitiin ja pinnoitettiin ohuella laastilla. Pinta oli il-
meeltään kuollut ja värisävy ankean harmaa. Melko 
hyväkuntoista suojapinnoitetta ei nyt toteutetussa 
korjauksessa kuitenkaan voitu poistaa vanhan lau-
doituskuvion esiin saamiseksi. Pinnat slammattiin 
uudestaan ohuella laastilla. Vaakasuuntaan harjatul-
la, karkealla pinnalla tavoiteltiin tapulin alkuperäisen 
ilmeen kaltaista, valossa elävää pintavaikutelmaa. 
Ulkoseinät maalattiin myös hyvin kevyesti pigmen-
toidulla eli sävytetyllä kalkkimaalilla.  

Muuten tapulissa puututtiin vedeneristysongel-
miin. Turmeltu ulko-ovi korvattiin alkuperäisen mallin 
mukaisella uudella. Kellotapulin alataso kunnostet-

tiin niin, että sitä voidaan ainakin kesäkautena käyt-
tää nuorten kokoontumistilana. Sinne jo ennen säi-
lötyt, vanhimmasta seurakuntasalista peräisin olevat 
penkit kunnostettiin ja sijoiteltiin uudestaan istuma-
paikoiksi. 

 

 Kirkkorakennuksen uusitut värit ja sisätilo-

jen yksityiskohdat 

Kirkkorakennuksessa oli aikaisemmissa vai-
heissa tehty useita huoltokorjauksia ja suurempiakin 
muutoksia. Onneksi hyvä valikoima Bertel Jungin 
alkuperäisistä työpiirustuksista on säilynyt Suomen 
rakennustaiteen museon kokoelmissa. Siitä oli suur-
ta apua, kun rakennuksen alkuperäisasua jäljitettiin. 

Kirkon ulkopuolella toteutettiin nyt joukko lä-
hinnä teknisiä korjauksia: elävästi roiskerapattuja 
seinäpintoja sekä kattoa paikattiin, tornin kuparipelli-
tyksiä uusittiin ja iso risti otettiin välillä alas korjausta 
varten. Suurin näkyvä muutos koskee kuitenkin vä-
riasua: ruskehtavan maalin alta pilkotti näytealoissa 
voimakkaamman keltainen kalkkimaali. Tämä alku-
peräiseen rakennukseen kuuluva napolinkeltainen 
sävy palautettiin: se vahvistaa kirkon asemaa ympä-
ristössään. Ikkunoiden alkuperäiseen tapaan nyt 
vihreäksi maalatut puuosat ovat vastakohtana sei-
näsävylle. Räystäisiin palautettiin alkuperäiset yksi-
tyiskohdat ja sävyt. Pääoven edustan portaita valai-
semaan asennettiin uudet, eleettömät kupari- ja lasi-

lyhdyt. Sisäänkäynnin edustalle kuuluvat istutukset 
on nyt väliaikaisesti leikattu ja odottavat elpymis-
tään.  

Selkeämuotoinen kirkkosali saa oman ilmeen-
sä korkeista sivuikkunoista, vaakasuorasta puu-
palkkikatosta sekä kuorin ja alttariseinän porttimai-
sista kehyksistä. Arvokas osansa on säilyneillä ka-
ton ja eräiden seinäpintojen koristemaalauksilla. Ne 
teki taiteilija Antti Salmenlinna, Armas Lindgrenin 
vävy, joka ilmeisesti muutenkin vaikutti kirkon sisäti-
lojen muotoiluun ja alkuperäisiin väreihin. Kuo-
rinäkymän päätteenä ja koko kirkkosalin kohokohta-
na on William Lönnbergin maalaama alttaritaulu. 
Nämä maalaukset olivat verraten hyvässä kunnossa 
ja käsiteltiin vain varovasti konservoiden.  
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Sitä vastoin koristemaalauksia ympäröivien 
pintojen sävyt olivat vivahteettomat, vaikkakin valoi-
sat. Laajoja maalaustöitä oli tehty 1970-luvulla ja 
viimeksi v. 1995, jolloin maaliaineina käytettiin latek-
sia ja alkydimaaleja. Maalauspinnat olivat kulumi-
senkin vuoksi korjauksen tarpeessa. Nyt työn aluksi 
tehty, alkuperäissävyjä koskeva väritutkimus antoi 
lähtökohdat eri seinäpintojen uudelleenmaalauk-
seen. Eri pintojen kevyet sävyvivahteet liittävät ai-
kaisemmin irrallisen tuntuiset koristemaalausalueet 
osaksi interiöörikokonaisuutta. Tärkeä vaikutus on 
kapeilla väripinnoilla, jotka kehystävät kuoritilaa ja 
alttaritaulua.  

Uudelleenmaalauksessa tavoiteltiin seinien 
alaosien alkuperäistä öljymaalausta ja yläosien kalk-
kimaalausta vastaavia pintavivahteita. Eteishalliin ja 

kirkkosaliin johtavat ovet maalattiin alkuperäiseen 
tapaan tummaksi kuullotettuina, näin ne ulko-ovien 
kanssa muodostavat juhlallisen kirkkosallin johtavi-
en sisääntuloporttien sarjan. Kirkkosalin alkuperäisi-
nä säilyneet puurakenteiset penkit irrotettiin ja vietiin 
Tallinnaan, jossa naarmuuntuneet tummat petsi- ja 
lakkapinnat korjattiin.  

Alttarialueella toteutettiin näkyvimmät muutok-
set. Lattiat portaineen oli peitetty menneiden vuosi-
kymmenten ihanteen mukaisesti kokolattiamatolla. 
Turha sanoa, että nuhjaantunut matto huonosti sopi 
tilaan. Alkuperäinen, koristeellisesti ladottu tiililattia 
otettiin nyt esille ja puhdistettiin. Alttarialueen monis-
sa muutoksissa rikottuja tiiliportaita jouduttiin täy-
dentämään – työ josta urakoitsija selvisi kunnialla. 
Nyt kirkon tiililattiat eteisestä alttarille muodostavat 

ehjän kokonaisuuden. Sitä täydentävät uudet irralli-
set käytävämatot.  

Alttarialueella oli ennen korjausta melko uusi, 
kepeärakenteinen kalustus. Jungin alkuperäinen 
alttarikaide penkkeineen oli poistettu jo aikaisem-
missa muutoksissa. Sitä ei enää voitu rakentaa uu-
destaan senkään vuoksi, että tila ei ollut riittävä sen 
jälkeen kun alttaripöytä oli siirretty irti taustaseinäs-
tä. Nyt alttarialueelle suunniteltiin uusi kalustus, il-
meeltään alkuperäiseen tapaan melko tukeva, mutta 
samalla läpinäkyvä, jotta sekä koristeellinen lattia 
että tekstiilit jäisivät näkyviin. Kuorin kaide- ja penk-
kiryhmät ovat siirrettävissä. Näin voidaan alttarin 
eteen jättää avoin käytävä tai suurissa tilaisuuksissa 
voidaan muodostaa yhtenäinen polvistumispenkkien 
rivi. 

Alttarialueelle oli juuri ennen korjaustyötä han-
kittu uudet, taiteilija Kaija Poijulan suunnittelemat 
kirkkotekstiilit. Ne otettiin huomioon kalusteiden ja 
värityksen suunnittelussa. Kirkkoon on kuulunut tai-
teilija Dora Jungin ja Antti Salmenlinnan suunnittele-
mia tekstiilejä. On toivottavaa, että ne alkuperäiseen 
interiööriin kuuluvina voidaan kunnostaa ja ottaa 
aika ajoin esiin.  

Myös parvelle johtava portaikko ja itse parven 
lattiat oli välivaiheessa verhottu kokolattiamatolla. 
Se poistettiin nyt. Esiin saadut mosaiikkibetonipinnat 
puhdistettiin. Pääosa parven sekarakenteisesta latti-
asta pinnoitettiin linoleumilla. Parven puukatto pet-
sattiin paremmin kirkkosalin kattoon sopivaksi. Va-
laistus uusittiin täälläkin, muovikupuisia valaisimia 
vaihdettiin lasisiin. Parvelle on tarkoitus lähivuosina 
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hankkia uudet urut. Toivottavasti vanha päätyikkuna 
saadaan silloin pillistöjen välistä vapaasti näkyviin. 

 

Kirkkosalin uusittu sähkövalaistus  

Valaistuksen uusiminen on myös näkyvimpiä 
kirkkosalin kunnostuksessa toteutettuja muutoksia. 
Syitä olivat sekä tarve tehostaa valaistusta että saa-
da se vallinnutta tilannetta paremmin sopimaan kirk-
kosalin kokonaisuuteen. 

Ennen korjausta kirkkosalissa oli 1970-luvulta 
periytyvät, kookkaat ja laatikkomaiset seinävalaisi-
met. Alkuperäisiä valaisimia ei ollut jäljellä. Alunpe-
rin kirkkosaliin  oli suunniteltu vaakalistaan asennet-
tu, ylöspäin suuntautuva valaistus. Sotienjälkeisiltä 
ajoilta säilyneissä sisäkuvissa taas näkyvät kirkko-
salin sivuseinistä listojen yläpuolelta ulkonevat, 
soihtumaiset messinki- ja lasivalaisimet. Nämäkin 
valaisimet oli poistettu aikoinaan.  

Kirkkosalin valaistus on nyt uudistettu seuraa-
vasti. Alkuperäisen muotoiset, profiloidut vaakalistat 
on rakennettu sivuseinille. Ne ovat 
samalla johtokouruina. Listan ylä-
puolelle sivuseinille on asennettu 
uudet, pystysuuntaiset messinki- ja 
lasivalaisimet, saksalaista Limbur-
gin vakiomallia. Valaisimien taus-
taksi on tehty heijastavat messinki-
levyt. Malli on uusi, mutta samalla 
eräänlainen muistuma entisistä 
lasivalaisimista. 

Lisäksi itse listaan, sen kat-
veeseen on alkuperäisvalaistuksen 
tapaan sijoitettu pieniä, kattoa ja 
sen koristemaalauksia kevyesti va-
laisevia lamppuja. Lisäksi erityisis-
sä tilaisuuksissa vaadittavaa luku-
valaistusta varten on kattopalkkien 
katveeseen asennettu pienet, alas-
päin penkkiriveihin suuntautuvat 
valaisimet, jotka muulloin voivat 
olla sammutettuina. 

 

Restaurointi, monen pienen 

korjaustyön summa 

Kirkkosalin kunnostuksessa 
toteutettiin siis suuri joukko pieniä, 
yksityiskohtien, värien ja valaistuk-
sen vivahteita koskevia toimenpi-
teitä. Ne vaikuttavat silti ratkaise-
vasti siihen, millaisena kirkon tilat 
koetaan. Toivon, että kunnostuk-
sessa on tavoitettu jotain alkuperäi-
sen kirkon suunnittelun ihanteesta, 
koruttoman yksinkertaisesta mutta 
tunnelmaltaan lämpimästä kyläkir-
kosta.  

Korjaus ryhmätyötä 

Korjaustyö toteutettiin Helsingin seurakuntayh-
tymän työpäällikön Martti Rissasen johdolla. Työse-
lityksistä sekä pintakäsittelytöiden valvonnasta vas-
tasi maalarimestari Raimo Laeslehto. Konservaattori 
Pentti Pietarila teki perusteellisen, eri pintojen van-
hempia värikerroksia koskevan tutkimuksen, jonka 
pohjalta hän yhdessä arkkitehdin kanssa teki väri-
suunnitelmat. Sähkösuunnittelija oli Veikko Linnain-
maa, joka yhdessä arkkitehdin kanssa vastasi va-
laistuksen uusimisesta. Kirkon ulkopuolen istutus-
suunnitelmat teki MA-arkkitehdit yhdessä arkkiteh-
din kanssa.  

Urakoitsija oli virolainen AS Lindrem ja vastaa-
vana mestarina Vello Aaver. Arkkitehtitoimistossa 
työhön osallistuivat arkkitehdit Pekka Kivisalo, Mari 
Mannevaara ja Jaakko Penttilä. 

 

Vilhelm Helander 

Kirjoittaja on toiminut Kulosaaren kirkon ja tapulin 
korjauksen ja restauroinnin arkkitehtina.  
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KULOSAAREN VOIMISTELIJAT  

Kulosaaren Yhteiskoulu Ståhlberginkj 1 
 Tiistaisin  
* Tenavajumppa (n. 3-6v) 17.30-18.15  
* Zumba UUTTA! 17.30-18.15  
* Telinevoimistelu n.6v ylöspäin 18.30-20.00  
 
Brändö lågstadieskola Ståhlbergintie 2  
Maanantaisin  
* Sählykerho (7-10v) 16.45-17.30  
* Taaperojumppa 17.45-18.30 (vanhempi lapsen 
kanssa)  
* Lasten liikuntakerho 17.45-18.30  
* Power- Core-jumppa 18.45-19.40  
+ Venyttelyt 19.40-20.20  
Tiistaisin  
* Seniorijumppa 17.15-18.00  
* Jooga 19.00-20.00  
* Pilates 20.00-21.00 
 

www.kulosaarenliikunta.com 

JUMPAT JA MUU TOIMINTA KULOSAARESSA 

 

 

 

 

 

TENNISTÄ PELAAMAAN! 

GVLK tarjoaa tenniskursseja kaikentasoisille 
pelaajille aloittelijoista kilpapelaajiin, sekä ai-
kuisille että junioripelaajille. 

Ensi syksyn tenniskursseille löytyy vielä tilaa.  
Soita 09 6848152 / www.GVLK.fi 

 

KIRIPRINTTI 



R-Itella Oyj 

Julkinen tiedote 


