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Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys,
joka työskentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen,
palvelujen, turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.
Brändöborna rf är en stadsdelsförening som arbetar
för att påverka trafikplanering, service,
trygghet och trivsel på Brändö.

Joulutori
Kulosaaren ostoskeskus
12.12.2015

12–15

Jultorg
Brändö köpcentrum

Lämpimiä juomia, lohikeittoa, makkaraa, karkkikioski,
Outin leipiä, Grimin hilloja ym.
Varma drycker, laxsoppa, grillkorv, karamellkiosk
Outis bröd, Grimis sylt osv.
Myyjäiset / kirpputori Nordean entisissä tiloissa
Julbasar / lopptorg i Nordeas fd. utrymmen

Pöytävaraukset / Bordreservering

susanna@unelmatalli.fi tai henry.urban46@gmail.com
7.12. mennessä / senast!

Tervetuloa Välkommen
Kulosaarelaiset ry • Brändöborna rf

Kulosaarelaiset.fi uudet verkkosivut ovat avautuneet. Käy tutustumassa uusiin sivuihin ja seuraa mitä
kotiseudullasi tapahtuu www.kulosaarelaiset.fi
Olemme avanneet uudet facebook sivut: Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf. Sivujen ylläpidosta vastaa
yhdistyksen hallitus. Sivuilla tiedotamme paikallisista tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista.
Tule tykkäämään sivuista ja tiedät mitä kotisaarella tapahtuu.
------------------------------------------------------

Brändöborna rf har öppnat nya hemsidor. Du kan bekanta dig på www.kulosaarelaiset.fi med vad som
händer i din stadsdel. Vi har öppnat facebook: Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf. Brändöbornas rf
styrelse ansvarar för sidornas innehåll. Du kan följa med på facebook om aktuella saker samt lokala
händelser. Ge din åsikt, och samtidigt vet du vad som händer på Brändö.

Brändö lågstadieskola har just nu 121 elever på sex årskurser

B

rändö lågstadieskola har just nu 121 elever
på sex årskurser. Vi verkar i Brändös äldsta skolhus, som fyller 100år nästa höst. Vårt
skolhus har byggts till två gånger och senaste
läsår genomgick det en grundlig renovering.
Vi delar skolhuset med Brändö gymnasium.
Förskolan nns tillsvidare i Domushuset på
andra sidan gatan, men enligt planerna skall
förskolan småningom ytta över till skolan.
Våra elever har teknisk slöjd i nska lågstadieskolan och vi har två timmar gymnastik
i Kulosaaren yhteiskoulu. Folkhälsans eftis
fungerar i skolans utrymmen.
Eleverna i vår skola kommer från Brändö,
Hertonäs och Hertonäs strand. Efter att de
gått ut årskurs sex fortsätter de esta sin skolgång i grundskolan Norsen och sedan återkommer många tillbaka till huset för att gå i gymnasiet.
Det här året är skolan med i ett projekt som heter "Intelligent inlärningsmiljö". Det betyder att vi har möjlighet att fundera
på hur vi kan utveckla inlärningsmiljön både när det gäller möblering och teknik.
Gun Erikson-Blomfelt, rektor

Domus, den svenskspråkiga dagisen

H

östen 1967 startade dagisen Domus i de lokaler som tidigare inhyst den nskspråkiga folkskolan. I 21 år fungerade
fungerade den som 4-timmarsdagis med bl a Tant Kerstin och Tant Tete. 50 barn hade plats där.
1988 byttes systemet till heldag och antalet barn sjönk till 42. År 1982 kom Madde, 1985 kom Sussi och 1995 kom
Marina. Personal kommer och går men traditionen fortsätter. Fortfarande syr barnen små ryaarbeten och tovar ull. Ringdanser och sånglekar nns också kvar.
Kontakten till föräldrar hålls med bl a en ost- och vinkväll på hösten och en påskbasar där barn och föräldrar medverkar.
Den nya parken mellan Villa Rurik och Domus har fungerat ett par år till glädje för personalen som inte längre för barnen över Brändövägen till den gamla parken. Barnen är också nöjda.
Stämningen är alltså god bland barn, personal och föräldrar. Många av dagens barn har haft sin mamma eller pappa
tidigare i Domus.
Tyvärr går Marina Ahola i pension 10.12. och hon lämnar efter sig ett stort tomrum. Vi alla önskar henne lycka till
hädanefter.
9.11.2015 • Sussi & Anita
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HYVÄÄ JA
MAITTAVAA
JOULUA!

Alepa Kulosaari,
Kyösti Kallion Tie 2
Avoinna:
ma-la 7-23 su 9-23
MAKSA S-ETUKORTILLA, SAAT MAKSUTAPAETUA 0,5%
Lisätietoa asiakasomistajuudesta: S-kanava.fi
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Kulosaarelainen tennisseura
GVLK teki syyslomalla retken
Montenegroon.
Yli 30 gevarilaista toteutti syyslomaviikolla kauan
odotetun tennismatkan Ulcinjiin Montenegroon.
Montenegrossa yhdessä valmentajien Ismon, Joonaksen ja Toomaksen kanssa. Matkalla nautittiin tenniksestä, Adrianmerestä ja hyvästä seurasta. Tämä oli
monille myös tilaisuus tutustua uuteen kulttuuriin.
Isännät osoittivat vieraanvaraisuutta niin majoituksessa kuin paikallisella tenniskerholla. Palautteista
päätellen GVLK:n järjestämille tennismatkoille riittää kysyntää jatkossakin.

Tervetuloa kokeilemaan
Pilatesta ilmaiseksi!
ma 7.12. klo 19-20 tai ke 9.12. klo 18-19
paikka: Kulosaaren yhteiskoulun pikkusali
(sisäänkäyn Svinhufvudinkujan puolelta)

Kulosaaren liikuntaseura osallistuu valtakunnalliseen
Pilates-päivään, jolloin lajiin saa tutustua ilmaiseksi.
Tänä vuonna vapaaehtoiset osallistumismaksut ohjataan
lyhentämä ömänä Suomen Punaisen Ris n kau a
Syyrian pakolaisille heidän ko maassaan tai pakolaisleireillä.

Pilates-tunnit kehi ävät voimaa ja
liikkuvuu a sekä antavat hyvää oloa.

Pilates-harjoi elun avulla opit käy ämään sekä
vahvistamaan syviä vatsa- ja selkälihaksia.
Liikkeet tehdään oman hengityksen tahdissa ja pystyt itse
säätelemään harjoituksesta raskaamman tai kevyemmän
oman tarpeesi mukaan.

MANSKÖREN / MIESKUORO

FRIHETSBRÖDERNA /
VAPAUDEN VELJET
DIRIGENT / KUORONJOHTAJA SOFIA LINDROOS
PIANIST / PIANISTI GUSTAV NYSTRÖM
KVINTETTEN / KVINTETTI STIIL

12.12.2015 klo/kl. 17.00

BRÄNDÖ KYRKA / KULOSAAREN KIRKKO
BILJETTER VID DÖRREN / LIPUT OVELTA: 15 €

HAMMASLÄÄKÄRI
RIITTA LEHTO
KULOSAAREN
OSTOSKESKUS

Svinhufvudintie 1
puh: 050 5574 740 tai
09 621 2266
Tervetuloa helläkätiseen hammashoitoon.
Nyt myös oma autoparkki hoitolan vieressä.

HYVÄÄ JOULUA

GOD JUL!
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Kulosaaren puistotiestä tulee koekaniini autojen ja pyörien yhteiselle kadulle

K

aupunkisuunnittelulautakunta on
hyväksynyt suunnitelman rakentaa välille Kulosaaren silta - Herttoniemi pyöräilyn baanayhteyden. Perinteisenä mummokori-pyöräilijänä ajatus
autojen ja polkupyörien sopuisasta
yhteiselosta samalla kaistalla epäilyttää. Kaupungin suunnittelijat kuitenkin
uskovat pyöräilijöiden ja autoilijoiden
mahtuvan Kulosaaren puistotiellä samalle kaistalle – pyöräkadulle.
Lainaus päätöksestä:
”Pyöräkadun periaatteena on se,
että autoliikenne sovittaa nopeuten-

sa pyöräliikenteen nopeuteen. Suomessa ei useimpien muiden maiden
tapaan ole omaa lainsäädäntöä tai
liikennemerkkiä pyöräkadulle, vaan
kadun rakenne kertoo kadun tyypin.
Rakennetta tuetaan liikenteen ohjauslaitteilla, liikennemerkeillä ja infotauluilla.
Yhteys jatkuu Tupasaarentiestä
itään yksisuuntaisena pyörätie- ja
pyöräkaistajärjestelynä sekä Naurissalmen sillan itäpuolelta Herttoniemeen eroteltuna pyörätienä ja jalkakäytävänä.

Pyöräkadun etuna on se, että pysäköintiä ei jouduta vähentämään, vaan joillakin kohdin sitä on jopa mahdollista
lisätä. Kulosaaren puistotiellä on ollut
pyöräliikenteen suuren määrän takia
kon ikteja jalankulun kanssa, erityisesti metroaseman kohdalla, jossa myös
jalankulkijamäärät ovat suuret.
Kulosaaren puistotielle on jo aiemmin rakennettu hidasteet rauhoittamaan nopeuksia ja hillitsemään turhaa
läpiajoa. Pyöräilijäystävällisesti toteutetut hidasteet sijoitetaan jalankulun ylityskohtiin myös pyöräkadulla.”

Brändö Parkväg blir försökskanin för gemensam gata för bilister och cyklister

S

tadsplaneringsnämnden har godkänt planerna om att bygga en
cykelbana på sträckan Brändöbro Hertonäs. Tanken på en gemensam
bana för cyklister och bilar känns
tveksam och skrämmande för en
”Mommocyklist ”.
Utdrag ur beslutsprotokollet:
Cykelgatans princip är den att biltra ken anpassar sin hastighet till cyklisternas hastighet. I Finland, såsom
även i många andra länder nns det

ingen lagstiftning eller några tra kmärken för cykelgator.
Vägen fortsätter längs Stugövägen
österut som en enkelriktad cykelväg/
l och från Rovholmsbron österut till
Hertonäs som cykelväg och trottoar.
Fördelen med cykelgatan är att
man inte behöver minska på antalet parkeringsplatser utan eventuellt
t.o.m utöka antalet.
På Brändö Parkväg har det ofta
uppstått kon iktsituationer mellan

den ökande mängden cyklister och
fotgängarna, särskilt vid metron där
även fotgängarantalet är stort.
Man har redan tidigare byggt fartguppar för att minska körhastigheten
och undvika onödig genomfart. Med
beaktande av cyklisternas trygghet
kommer man också att bygga fartguppar vid övergångsställena på cykelgatan
Satu Väkiparta

Elastinen ja Robin Kulosaaren yhteiskoulussa
Kiusaamisen vastainen KiVa Koulu -kampanja huipentui Kulosaaren yhteiskoulussa järjestettyyn konserttiin

E

lastinen ja Robin haastoivat KiVa-koulujen oppilaat osallistumaan kampanjaan
kiusaamisen vastaisilla videoilla. Kilpailun
voittajaksi valittiin 500 videon joukosta Kulosaaren yhteiskoulun yläastelaisten tekemä
Hymyä Huuliin -video.

Konsertin ohessa oppilaat pääsivät myös
tapaamaan YleX-juontajia.

Ennen konserttia koululaiset saivat kysyä tähdiltä kysymyksiä, ja Elastinen kertoi koulukokemuksistaan ja kiusaamisesta. Palkintokonsertti lähetettiin suorana YleX-radiokanavalla.
Teksti: Elias Muusavi
Kuvat: Matti Lamppu
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Kirjastotoimintaa Kulosaaressa 1907-2015

1

907-1938 Kulosaaressa ei ollut julkista kirjastoa, mutta
kodeissa oli omia kirjastoja ja yhteiskoulussa (Brändö
svenska samskola) kirjasto, saarelaisilla omatoimista kirjojen lainaamista, yhteishankintaa, lukupiirejä ym., ja Helsingin kaupungissa sijaitsevat kirjastot olivat tarpeen tullen
käytettävissä.
1938-1946 oli Kulosaaren kunnan oman kirjaston aika. Kirjasto sijaitsi aluksi yhdessä huoneessa seurakuntatalossa ja
myöhemmin Rantahotellissa, nykyisessä Wihuri-talossa. Kirjaston kuluista vastasivat valtio ja kunta, ja aluksi saatiin tukea myös Alkon voittovaroista. Vähitellen kirjasto sai myös
lahjoituksia ja 1940-luvun alussa kirjoja oli yli tuhat. Reilu
puolet kirjoista oli ruotsinkielisiä. Alussa kirjasto oli avoinna
vain pari iltaa viikossa, mutta jo 1942 kirjastohuonetta pyrittiin pitämään auki neljänä arki-iltana. (Laura Kolbe: Kulosaari – unelma paremmasta tulevaisuudesta, s. 181)
1946-1966 Kulosaaren kirjastosta oli tullut kuntaliitoksen
yhteydessä Helsingin kaupunginkirjaston Kulosaaren sivukirjasto, joka sijaitsi ensin Rantahotellissa ja loppuvuosina
Domuksen länsipäässä (Kulosaarentie 4).
1966-2009 Kulosaaren kirjasto toimi kirjastoksi rakennetussa tilassa ja eli kukoistuskauttansa. Se on meillä kulosaarelaisilla yhä mielessä. Kirjaston sulkeutuessa rakennuksen huonosta kunnosta johtuen v. 2009 oli vielä toivoa sen
uudesta tulemisesta uuden koulurakennuksen myötä, mutta
niin ei käynyt. Kaikesta kirjelmöinnistä ja valittamisesta
huolimatta Kulosaareen ei saatu varsinaista kirjastoa.
Helsingin kaupunginkirjastoa on toki mahdollista käyttää
edelleen. Kirjastoauto Stara tulee Kulosaareen Kyösti Kallion tielle Korttelitaloa vastapäätä tiistaisin klo 19.10 - 20.00.
Autossa on aika vähän kirjoja, mutta digiaikana onkin tarkoituksenmukaista tutustua kaupunginkirjaston valikoimaan
sähköisesti osoitteessa www.helmet. ja varata sieltä haluamansa kirjat. Kirjastoauto tuo ja vie kirjat ja muut varatut materiaalit, jollei käyttäjä halua heti valita e-materiaaleja, jolloin
kaikki siirtyy omiin laitteisiin sähköisesti.
Suomenkielisen ala-asteen ja esikoulun oppilaat pääsevät
opiskelemaan kirjaston käyttöä, kun kirjastoauto Skidi tulee
sovittuun aikaan koulun eteen.
Kirjasto on toki muutakin kuin lainauspiste. Kulosaaren
tilanne tänään tuo mieleen kirjastotoiminnan alkuajat saarellamme. Yhteiskoulussa on kirjasto, joka on auki yleisölle tiistaisin ja torstaisin klo 16-19. Se on meidän yhteinen
Lukutupamme. Kokoelma sisältää Kulosaaren yhteiskoulun
kirjaston kirjat ja lisäksi kulosaarelaisten lahjoitukset, joita
otetaan vastaan sopimuksen mukaan. Kaikki lahjoituskirjat
eivät välttämättä päädy kirjaston kokoelmaan vaan edelleen

lahjoitettavaksi. Kirjastoon tulee myös lehtiä, sekä koulun
tilaamana että kulosaarelaisten lahjoittamana.
Lukutupa elää. Maanantaisin sinne tuodaan lahjoituksena edellisen viikon aikana ilmestyneitä aikakausilehtiä.
Parhaillaan odotellaan kustantajilta lahjapakettia - juuri ilmestyneitä laatukirjoja. Valmistaudutaan myös syksyn viimeiseen teemailtaan, jossa asiantuntijana on Iris Schwanck,
ja valmistellaan kevään ohjelmaa. Joka viikolle tarvitaan
yhteensä neljä valvojaa - lähtisitkö mukaan yhteiseen hankkeeseemme? Valvontavuoroja ei tule kovin usein, ehkä vain
kaksi kertaa koko keväänä, eikä työ ole mitenkään raskasta. Vai olisitko halukas kertomaan muillekin tuntemastasi
asiasta? Tähän mennessä on tullut muutama ehdotus: torpedoveneen hylkyjen ajautuminen Kulosaaren rannoille
1918-1919 vuodenvaihteessa, eläinlääkärin ohjeita lemmikinomistajille, käytännön esimerkkejä kehitysyhteistyöstä
Nepalissa, elämää Kulosaaressa sota-aikana,
Lukutuvasta voi tulla kulosaarelaisten yhteinen olohuone,
sinne voi tulla selailemaan ja lukemaan lehtiä, viettämään
aikaa, kun lapset ovat liikuntaharrastuksissaan yhteiskoulun
tienoilla, tutustumaan Kulosaarta koskevaan kirjallisuuteen,
osallistumaan teemailtojen keskusteluihin… Kulosaarelaiset voivat itse vaikuttaa siihen, mitä Lukutuvassa tapahtuu.
Koulu antaa tilan ja kirjat, Kulosaarelaiset ry huolehtii valvojat paikalle, mutta muusta päättävät saarelaiset.
Kirsti Santaholma
19.11.2015 Kulosaaren kirjastoa koskevia artikkeleita
löytyy internetistä seuraavista paikoista:
- www.evaisa.net Eva Isaksson: Kulosaaren kirjasto, sarjasssa Kirjastovierailut – 23.10.2008
- kulosaarelaiset. -> Kulosaarelaiset-lehti -> arkisto 1/2013
(Kulosaarella ei ole enää kirjastoa — lukutuvastako ratkaisu? Kukkonen)
- kulosaarelaiset. -> Kulosaarelaiset ry -> Kannanotot
07.03.2010 (Kulosaaren kirjasto avattava uudestaan)
- kulosaarelaiset. -> Kulosaarelaiset-lehti -> arkisto 2/2010
(Kirjastoauto Kulosaaressa keskiviikkoisin klo 19:2020:00, Maria Vuorenjuuri)
- Metro-lehti 16.9.2015 (Kulosaarelaiset perustivat oman
kirjaston, koska lähikirjasto lakkautettiin)
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Kyllä, kävelin roskan ohi!
Onko ihminen, joka ei huomaa roskaa lattialla huono ja välinpitämätön? Voisiko siitä
tehdä johtopäätöksiä, että hän ei huolehdi yhteisestä viihtyvyydestä ja on kenties laiska?
Joo, olen kuullut ajateltavan näin. No, jos kuitenkin elät luovan, intuitiivisen ja
tulevaisuuteen suuntautuneen sekä ideoinnissa lahjakkaan ihmisen kanssa, jonka
tiedonhankintaan ei kuulu luontaisesti aistien käyttäminen ja tämän hetken tarkkailu, voi
olla, että roska jää huomaamatta.
Meillä oli kotona sellainen tilanne, että minulta oli
pudonnut nukkapallero, siis pienen pieni
sellainen, lattialle. No, mistä tiedetään että se oli
minulta. Tietenkin siitä, ettei meillä muut
pudottele karvapalluroita lattialle. Kävipä sitten
niin, että mieheni päätti testata huomiokykyäni.
Hän antoi karvapalluran olla tovin lattialla, ehkä
viikon ja totesi, että en huomaa sitä. Tämän
jälkeen hän laittoi sen aamuisin reittini varrelle ja
totesi, että en huomaa sitä. Vaihe kolme oli se,
että hän askarteli nuolen paperista ja teippasi
sen lattialle osoittamaan karvapalloa. Tämän
sitten huomasin ja naurukohtauksestani
toivuttuani vein pienen nukkapalleron roskiin.
Olisi toki ollut mukava katsoa mikä olisi ollut
seuraava vaihe huomioni kiinnittämiseksi.
Jos on siis vahvasti intuitiivinen ja siihen päälle
vielä ripotellaan hiukan spontaaniutta
järjestelmällisyyden sijaan, niin voi olla, että
kävelee roskan ohi ihan vahingossa ja varsinkin
kotona, kun on ihan omana itsenään eikä missään
tarkkaavaisessa roolissa.
Luontaisten taipumusten™ analyysi antaa mahdollisuuden reflektoida itseään ja ajatuksia
itsestään. Se tuo mieleen hauskoja tapahtumia kotoa ja töistä ja avaa
vuorovaikutustilanteisiin uusia näkökulmia. Varaa paikka LTA valmennukseen.
Valmennusajankohdat; su 13.12.2015 kello 10.00-13.00 ja to 28.1.2016 kello 8.30-11.30.
Rakkauden kemiaa valmennus tarjoaa pariskunnille mahdollisuuden tutustua omiin ja
toisen luontaisiin vahvuuksiin. Valmennuksessa tutustumme luontaisiin taipumuksiin ja
etsimme arjen työkaluja, joilla erilaiset taipumukset voidaan kääntää voimavaraksi.
Valmennuksessa keskitytään menneisyyden sijasta parisuhteessa vallitsevaan tilaan ja
siihen liittyviin haasteisiin. Kognitiivisessa lähestymistavassa tarkastellaan onnellisuutta
lisääviä, tarkoituksenmukaisia ajatus- ja toimintamalleja, jotka vaikuttavat parisuhteen
arkeen ja yksilön onnellisuuden tunteeseen.
Valmennus koostuu Henkilökemia-analyysistä, sekä 90 min valmennuksesta. Valmiit
raportit puretaan yhdessä valmentajan kanssa valmennustilaisuudessa.
Osta Rakkauden kemiaa valmennus lahjaksi 2 hengelle, hinta 290€
tai LTA yksilövalmennus 159€/hlö pienryhmässä.
Ota yhteyttä info@unelmatalli.fi tai Susanna 040 541 3330
Lue lisää luontaisista taipumuksista www.luontaisettaipumukset.fi
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Kulosaaren ostarin tulevaisuus?
aupunkisuunnitteluvirasto (KSV) esitteli ostoskeskuksen korttelin tulevaisuudesta kolme vaihtoehtoa jotka
K
saivat kannatusta ja vastustusta keskustelutilaisuudessa 2. marraskuuta Kulosaaren ala-asteella. Tilaisuuteen tuli paljon yleisöä ja suunnitelmia oli aktiivisesti kommentoitu myös kerrokantasi.hel. –sivustolla. KSV:n

ehdotukset ovat toistaiseksi: 1. Suojellaan vanha ostari 2. Säilytetään vanhasta ostarista osia ja rakennetaan tornitalo purettavien osien kohdalle. 3. Puretaan vanha ostari ja rakennetaan kokonaan uusi, jossa mukana matalaa
asuntorakentamista. Ehdotus ostoskeskuksen purkamisesta kokonaan on tullut lähitalojen asukkailta, koska näin
lähitalojen näkymät säilyisivät. Myös Kulosaarelaiset ry on luonnostellut oman vaihtoehdon, jossa vanhaa ostoskeskusta säilytetään mahdollisimman paljon ilman korkeaa rakentamista.
Miten palvelut turvataan tulevaisuudessa?
Ostarin palveluiden säilyminen on koko saaren etu. Kauppakeskus Redi valmistuu Kalasatamaan jo vuonna 2018
ja Herttoniemen Megahertsin ostoskeskuksen valmistuminen tuo lisäpaineita palveluiden kaikkoamiseen parin
minuutin metromatkan tai muutaman minuutin automatkan päähän. Saarellamme on kuitenkin suuri joukko ihmisiä, joille esimerkiksi lähikaupan säilyminen on tärkeää. Ostoskeskuksen uudistus on tarpeen ja ajankohtainen.
ostari on valmistunut vuonna 1960 ja on mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Historiallisen kerrostuneisuuden
säilyminen olisi tavoiteltavaa, mutta vanha ostoskeskus on tuskin kokonaisena korjattavissa nykyaikaiseksi.
Kompromissiratkaisu olisi säilyttää katkelma Svinhufvudintien puoleista, saarelle tunnusomaiseksi tullutta julkisivua. Talouden realiteetit asettavat myös reunaehtoja ostarin tulevaisuudelle, miten remontti ja/tai uudisrakentaminen rahoitetaan. Rakennuksessa on runsaasti heikkokuntoisia ja vaurioituneita rakennusosia. Vaadittavan
korjauksen taso on verrattavissa uudelleen rakentamiseen. Keskustelu, miten ostarille tuleva lisärakentaminen
tyydyttäisi mahdollisimman monia, jatkuu. On hienoa, että KSV käy avointa vuoropuhelua asukkaiden kanssa.
Ratkaisemattomia kysymyksiä ovat mm., paljonko lisärakentamista tarvitaan ja mikä olisi rakennusten korkeus.
Kulosaarelaiset ry on jyrkästi torjunut korkeaa rakentamista. Kulosaari on kaupunkirakentamisen historialtaan ainutlaatuinen, tarkoin varjeltava arvokokonaisuus Helsingissä, niin viime vuosisadan alun puutarhakaupunkina kuin 1960-luvun pienen lähiön eräänä
ensimmäisistä esimerkeistäkin. Puutarhakaupunkiosa
kuuluukin valtakunnallisesti arvokkaitten, rakennettujen kulttuuriympäristöjemme (RKY) luetteloon. Mahdolliset uudet asuinrakennukset tulisi suhteuttaa ostarin
lähitonttien nykyisiin ja tuleviin asuinrakennuksiin niin
kerrosluvun kuin massoittelunkin osalta. KSV esittelee
ostarin asemakaavaehdotuksen kaupunkisuunnittelulautakunnalle aikaisintaan keväällä 2016.

Brändö köpcentrums framtid ?
tadsplaneringskontoret (KSV) presenterade, på inS
formationsmötet den 2.11, tre alternativ för köpcentrets framtid. Mötet var välbesökt och planerna har också
aktivt kommenterats på kerrokantasi. . KSV’s förslag: 1. Köpcentret bevaras 2. En del av det gamla köpcentret

bevaras och ett tornhus byggs på den rivna delen. 3. Det nuvarande köpcentret rivs och man bygger helt och hållet
ett nytt köpcentrum där det också skulle nnas låga bostadsbyggnader. Förslaget att riva köpcentret i sin helhet
har kommit från invånare, som bor i närheten av centret. De vill bevara utsikten från sina bostäder. Brändöborna
rf har kommit med ett eget förslag som innebär att det gamla köpcentret bevaras så långt som möjligt utan att
bygga tornhus.
Hur bevarar vi utbudet av service i framtiden ?
Det är av stor vikt för invånarna att servicen på Brändö tryggas i framtiden. Köpcentret Redi i Fiskehamnen, som
står klart år 2018 , och det nya centret Megahertsi i Hertonäs påverkar detta då det nns ett stort utbud av service
och tjänster på så kort avstånd från Brändö- För många av våra invånare är det dock viktigt att t.ex närbutiken
nns på Brändö. Renoveringen av köpcentret är nödvändig. Centret färdigställdes år 1960 och är nu i stort behov av en grundlig renovering. De ekonomiska realiteterna påverka köpcentrets framtid- hur skall renoveringen/
byggandet nansieras ? Byggnaderna är i så dåligt skick att en grundlig renovering skulle kosta lika mycket som
ett nybygge. Det är nt att KSV för en öppen dialog med invånarna. Det byggs många tornhus i Helsingfors.
Tornhuset vid köpcentret har motiverats med att det byggs ännu högre tornhus i Fiskehamnen . Brändöborna rf har
starkt motsatt sig bygget av ett tornhus. Brändö är unikt, både som trädgårds/villastad från början av senaste sekel
och med nybyggena från 1960-talet. Eventuella nybyggen kring köpcentret bör stå i relation till nuvarande och
eventuella andra nybyggen i närheten beträffande våningsantal och storlek. KSV föredrar detaljplaneändringen för
stadsplaneringsnämnden tidigast våren 2016.
Satu Väkiparta
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om alla vet nns det en risk (det är inte många på
Brändö som kallar det möjlighet) att vi en dag har en
spårvagnsbro mellan Degerö och Högholmen. Därifrån
går bron i så fall vidare till Kronohagen eller Hagnäs.
Bron är enligt min mening ett dåligt projekt ur många
synvinklar.Där nns rentav absurda drag. Som ekonomisk investering förefaller broprojektet uselt. Kostnaderna verkar dessutom att kraftigt underskattas i tjänstemännens papper och politikernas prat. Jag bedömer att
total-kostnaderna inte vore drygt 200 miljoner utan ca 400
miljoner. Nästan en halv miljard euro! Här skall jag dock
koncentrera mig på att kort beskriva hur en ev. bro skulle
påverka BS och dess verksamhet. Den segelbara höjden
under bron kommer att vara ca 18 m. Det betyder att de
större av BS:s segelbåtar inte kommer att rymmas under
bron. Ett antal båtägare, inklusive t.ex. sjöscouterna kommer då att få ytta sina båtar eller sälja dem. Kronbergsfjärden kommer att korsas inte bara av en enorm brokonstruktion, utan också av en massiv landbank som kommer
att uppta en avsevärd del av den norra delen av fjärden.
Dessa konstruktioner kommer i praktiken att omöjliggöra
arrangemang av kappseglingar på fjärden, möjligen med
undantag av optimistjollesegling i liten skala på ett begränsat område alldeles intill BS eller på ett litet område
på södra delen av det som blir kvar av Kronikan. Brooch landbankkonstruktionen kommer att förstöra Kronikan som seglingsområde både för att de kvarvarande
områdena blir små, och för att konstruktionerna knappast

kommer att möjliggöra segling i egentlig mening under
bron eller i den omedelbara närheten av konstruktionerna.
Sålunda kommer stora anrika regattor som Pro Sailorregattan och Balticregattan inte mera att kunna genomföras.
Samma sak gäller för HTPS:s regattor. BS har pro lerat
sig som en aktiv seglingsklubb med betoning på junioroch kappseglingsverksamhet. Om bron förverkligas är
risken uppenbar att klubben kommer att degraderas till
en förvaringsplats för (mindre) segelbåtar och motorbåtar.
Klubbholmen Sälen är ju också ett unikt umgängescentrum för Brändö Seglares medlemmar och deras vänner,
och frågan blir också om föreningen i en helt förändrad
(förstörd) omgivning kommer att kunna upprätthålla den
nuvarande högklassiga klubb- och restaurantverksamheten på holmen. Man kan också lätt föreställa sig hur det
kommer att se ut på vår fjärd under ett långt, över ere
år omspännande byggnadsskede. Jag kan inte låta bli att
i sammanhanget nämna att BS för några år sedan anhöll
om att få bygga en diskret strandbastu i anslutning till
den nya hamnpiren. Stadens myndigheter sade dock nej
med motiveringen att den “visuellt skulle förstöra utsikten
över Kronbergsfjärden”! Det fatala med broalternativet är
ju självfallet också att bron i praktiken skulle stå där för
evigt. Alla framförda alternativ, såsom spårförbindelse via
Hertonäs och/eller färjförbindelse vore exibla lösningar
som kunde justeras vid behov. T.ex. en lösning med färja
kunde successivt byggas ut till andra rutter, anpassas till
tra kmängden eller vid behov tas ur bruk utan större skada. Till en kostnad som skulle uppgå till en liten bråkdel
av vad en bro skulle kosta. Låt oss påverka beslutsfattarna
så att de tar sitt förnuft till fånga senast då det egentliga
beslutet skall tas, troligen under vinterns och vårens lopp.
Christian Borenius

Risto Rytin puisto

dollistaa kentän jäädyttämisen talvipakkasilla. Kentän keskiosaan tulee keinonurmikenttä, jonka ympyrän säde on
noin 100 metriä ja pinta-ala 700 m2 Ulkokehä on asfalttia,
missä voi skeitata, potkulautailla, juosta ym. Vanhan pulkkamäen alapuolelle sijoitetaan koripalloteline ja keinonurmikentälle metalliset siirreltävät jalkapallomaalit. Kentän
länsilaidalle tulee kaksi penkillistä katosta. Katosten viereen sijoitetaan syväkeräysastia. Kenttää valaistaan neljällä valaisimella. Valaistusta parannetaan myös pulkkamäen
alarinteen osalta turvallisemmaksi.
Kentän puustoa harvennetaan ja ympäristöä siistitään.
Kentän ympärille istutetaan ruotsinpihlajaa, mäntyjä ja
koivuja.
Tavoitteena on, että kenttä valmistuu kesäksi 2016. Toivottavasti kenttä tulee aktiiviseen käyttöön ja pysyy hyvässä kunnossa vuosia eteenpäin.

K

un vuonna 2013 väliaikainen päiväkoti lopetti toimintansa Risto Rytin puistossa, tiedustelin kentän palauttamista alkuperäiseen käyttöönsä eli pelikentäksi. Kenttä
oli vakiinnuttanut asemansa kulosaarelaisten lasten ja
nuorten harrastepaikkana. Tästä syystä ja Mustikkamaan
virkistysalueen käytön kasvaessa Isoisänsillan rakentamisen myötä Kalasataman ja Sörnäisten asukkaiden käyttöön
Kulosaari tarvitsee omaa pelikenttää entistä enemmän niin
kesällä kuin talvella. Tilakeskus oli velvoitettu palauttamaan kenttä samanlaiseksi kuin se oli ennen päiväkotia.
Kävin neuvottelua Tilakeskuksen ja Helsingin kaupungin
rakennusviraston kanssa siitä, että kenttää ja sen ympäristöä voitaisiin kehittää viihtyisämmäksi ja tarjota enemmän
harrastemahdollisuuksia kuin ennen. HKR:n puisto-osasto
piti 11.12.2014 Kulosaaren yhteiskoulun 9F-luokan kanssa työpajan, jossa keskusteltiin Kulosaaren aluesuunnitelmasta ja Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelmista. Samanlainen paja pidettiin myös Kulosaaren ala-asteen
4- ja 5-luokkalaisille 12.12.2014. Toteutimme pajoissa kehiteltyjä toiveita ja ideoita nykyisessä suunnitelmassa, siltä
osin kuin ne sopivat kokonaisuuteen ja olivat resurssien
puolesta mahdollista toteuttaa.
Lähtökohtana on palauttaa kentän alkuperäinen pyöreähkö muoto. Maastoa tasataan siten, että kaltevuus jää
0,5- 1,0%. Entisen kentän koillis- ja lounaispään korkeusero oli 70 cm. Nyt kenttä tulee lähes vaakatasoon. Se mah-

Risto
Huttunen
arkkitehti
SAFA
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OM BRON KOMMER….
HUR GÅR DET DÅ FÖR BRÄNDÖ
SEGLARE?

Rauhaisaa joulua!

hintään 170 000 uuden työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.
Kulosaareen on suunnitteilla
jopa 250.000 m2 uudisrakentamista, jos metro tunneloidaan.
Uudisrakentaminen yli tuplaisi
saaren nykyisen asukasmäärän.
Kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin kaupunkilaiset
voivat kertoa mielipiteensä
siitä. Ehdotuksesta tulevat
muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopullinen
yleiskaavaehdotus menee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätettäväksi loppuvuoden
2016 aikana. Näihin suunnitelmiin palataan vuoden alussa toivottavasti levollisen joulutauon jälkeen.
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf toimii aktiivisesti kotiseutumme puolesta. Tervetuloa joukkoon mukaan toimimaan!

K

ulosaaren joulutunnelman pääsee aloittamaan lauantaina
12.12. Ostarin Joulumarkkinoilla. Saareltamme löytyy
paljon muutakin pukinkonttiin ostettavaa: maukkaita ravintolaelämyksiä, kauneuden- ja terveydenhoitotuotteita, liikuntapalveluja sekä tietysti joulukukkia. Käytetään saaremme
palveluja, jotta yrittäjät pysyvät Kulosaaressa.
Joulu on myös hiljentymisen ja rauhoittumisen aikaa, seurakunta tarjoaa monia hiljentymisen mahdollisuuksia jouluun valmistautumisessa. Myös hiljaiset kävelylenkit saaremme ympäri
ovat monille omia rauhoittumisriittejä. Mustikkamaan käyttö
tulee tulevaisuudessa lisääntymään, kun myös kalasatamalaiset
pääsevät siltaa pitkin virkistäytymään saarellemme. Kirkonmetsän uudisrakentaminen tuo taas mukanaan rakennushälyä ja liikennettä. Nautitaan hiljaisesta kotisaarestamme juuri nyt.
Uusi vuosi 2016 tuo haasteita Kulosaaren tulevaisuuden rakentamiseen. Ensi vuonna päätetään mm. Helsingin yleiskaavasta, joka on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla
ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä.
Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Lautakunnan ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi
vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollistetaan myös vä-

Joulurauhaa ja menestystä vuodelle 2016!
Satu Väkiparta, pj

En fridfull jul !

Generalplanen påverkar hur Helsingfors kommer att se ut
om tiotals år. I nämndens förslag räknar man med att invånarantalet i Helsingfors år 2050 är 865.000. Man möjliggör
också placeringen av 170.000 nya arbetsplatser i Helsingfors. På Brändö planerar man nybyggen på upp till 250.000
m2 ifall metron kommer att gå i en tunnel. Detta skulle fördubbla antalet invånare på Brändö.
Förslaget kommer att nnas till påseende , varvid stadsborna har möjligheter att komma med sin synpunkter om
planen. Utlåtanden och anmärkningar behandlas i stadsplaneringsnämnden. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige fattar
beslut om planen i slutet av år 2016. Vi återkommer till detta
i början av året efter en förhoppningsvis lugn och fridfull
julhelg.
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf verkar aktivt för vår
hembygd. Välkommen med i verksamheten

L

ördagen den 12.12 anordnar Brändöborna rf en julmarknad vid köpcentret. Det nns även mycket annat man kan
inhandla på Brändö för att sätta i julgubbens säck: trevliga
restaurangbesök, skönhets- och hälsovårdsprodukter, olika
slag av gymnastik och motion samt naturligtvis julblommor.
Låt oss utnyttja tjänsterna som nns på Brändö så att företagarna har möjligheter att stanna kvar.
Julen är också den tid då vi vill stanna upp och ta det lugnt.
Församlingen erbjuder många möjligheter till detta . Även en
lugn promenad runt ön kan vara ett bra sätt att nna ro. Aktiviteten på Blåbärslandet kommer i framtiden att öka då man kan
ta sig dit via den nya bron från Fiskehamnen. Nybyggena runt
kyrkan kommer att medföra en del oljud i byggnadsskedet. Låt
oss därför nu njuta av stillheten.
Det nya året medför nya utmaningar beträffande byggandet
av nya hus på Brändö. Beslut om bl.a Helsingfors generalplan
görs nästa år.

Med önskan om julfrid och ett framgångsrikt 2016
Satu Väkiparta, ordf.

Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf
hallitus/styrelsen 2015-2016
Satu Väkiparta, puheenjohtaja
Pentti Rantala, varapuheenjohtaja
Sarianne Reinikkala, rahastonhoitaja
Katariina Timonen, sihteeri
Annu Timonen, sihteeri
Muut jäsenet:
Nina Henriksen
Liisa Horelli
Anita Mellin
Maija Pakoma
Kirsti Santaholma
Senni Timonen
Susanna Toropainen
Henry Urbanowicz

satu.vakiparta@kolumbus.
pentti.rantala@pp3.inet.
sarianne.reinikkala@ nncontainers.
katariina.timonen@gmail.com
annu.timonen@gmail.com
nina@welho.com
liisa.horelli@aalto.
anitamellin@hotmail.com
mpakoma@welho.com
kirsti.santaholma@gmail.com
senni.timonen@kolumbus.
susanna@unelmatalli.
henry.urban46@gmail.com
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Liity jäseneksi:
Henkilöjäsen/Person 15 €
Koko perhe/Hela familjen 25 €
Yritys/Företag 40 €
Kulosaarelaiset ry./Brändoborna rf.
NORDEA
FI1121831800013511
( 218318-13511 )
Merkitse viestikenttään nimesi ja
s–posti- 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.

Väri + Leikkaus + Fön
Alk. 90 €

- hiukset
- kynnet + ripset
- kauneus
- luontaishoidot

Kulosaaren ostoskeskus
Svinhufvudintie 1
Puh. 040-463 0500
icon@iconhair.fi

www.iconhair.fi
Ajanvaraus 24/7

Late Nights
Ke + To
Avoinna 9–20

Joululahja
vinkki
LAHJAKORTIT

Spa Käsi-Jalkahoidot
• Käsihoito 65 € (norm. 70 €)
• Jalkahoito 75 € (norm. 85 €)
• Käsi- ja Jalkahoito 115 €
(norm. 120 €)

Avoinna: Ma, Ti, Pe: 9-17 | Ke, To: 9-20 | La: 9-14. Muina aikoina sopimuksen mukaan.

