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K u lo s a a r e l a i s e t

Brändöborna

Kulosaarelaiset ry on kaupunginosayhdistys, joka työs-

Brändöborna rf är en stadsdelsförening som ar-

kentelee kotisaaremme liikennejärjestelyjen, palvelujen,

betar för att påverka trafikplanering, service,

turvallisuuden ja viihtyisyyden puolesta.

trygghet och trivsel på Brändö.

Kulosaaripäivää juhlitaan taas 31.8.
Klo 17 – 19
17:30 alkaen
		
		
18:00 		
18:30
19:00 alkaen
		
		
		

Kellotapuli on avoinna.
Ohjelmaa Kluuvin (Eugen Schaumanin) puistossa.
Laajasalon vapaapalokunnan paloautoon tutustumista.
Kahvila – café: lohikeittoa, makkaraa, kahvia ym. (Ala-asteen luokkatoimikunnat)
Outin leipiä & leivonnaisia, Grimin marmeladit & hillot ym.
Kulosaarelaisia toimijoita esittäytymässä: Taidekoulu, BS, GVLK, KMP…
Lasten juoksukisat (eri ikäluokat), kaikki osallistujat palkitaan.
Vuoden 2016 kulosaarelainen – År 2016 brändöbo
Ribbinginhovin ja samalla Suomen 100-vuotisjuhla Ribbinginhovin välipuistossa.
Ribbingshof-seura kutsuu kaikki kulosaarelaiset ja muutkin ystävät Suomen
vanhimpien rivitalojen 100-vuotisjuhliin. Ohjelmassa lipunnosto, orkesterimusiikkia,
yhteislaulua sekä pientä tarjoilua. Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlintaa.

Tervetuloa koko perheen Kulosaari-päivään!
Välkomna hela familjen till Brändödagen!
K U LOSA A R E N VE STA

K U L O S A A R EN S AL O N K I

K U L O S AAR EN H I STORI A-

TÄYTTÄÄ 9 0 VU O T TA

TÄY TTÄ Ä 10 V U O TTA

K ATS AU S O S A 4

puheenjohtajan ter veiset

K om
KULOSAARELAISET RY HALLITUS
BRÄNDÖBORNA RF STYRELSEN
2017–2018
S AT U VÄ K I P A R TA , P U H E E N J O H TA J A

satu.vakiparta@kolumbus.fi
P E N T T I R A N TA L A , VA R A P J

pentti.rantala@pp3.inet.fi
JENNI KALLIO, SIHTEERI

jenni.h.kallio@evl.fi

ihåg att använda

öns tjänster !

N

u på sommaren besökte jag en
kommun med ca 3200 invånare, så ungefär lika många som i
Brändö. I kommunen fanns det
bland annat ett bibliotek, en vårdcentral,
en sporthall och till och med en brandstation. I Brändö kan vi bara drömma om sådana tjänster.

MUUT JÄSENET:
INGE ENGSTRÖM
GÖRAN ESTLANDER

goran.estlander@gmail.com
LIISA HORELLI

liisa.horelli@aalto.fi
JAAKKO IHAMUOTILA

jaakko.ihamuotila@kolumbus.fi
KARI LAMPÉN

kari.lampen@rymaco.fi
M A I JA PA K O M A

mpakoma@welho.com
K I R S T I S A N TA H O L M A

kirsti.santaholma@gmail.com
L E E N A S I I K A N E N -T O I V I O

leena.siikanen@gmail.com
SENNI TIMONEN

senni.timonen@kolumbus.fi
M I A K U R K E L A , R A H A S T O N H O I TA J A
olufemiu@gmail.com

LEHDEN TOIMITUS
K I R S T I S A N TA H O L M A
P Ä ÄT O I M I T TA J A
LIISA HORELLI

Men vi är ändå lyckligt lottade att vi har
många tjänster och egenföretagare i Brändö. Vi måste bara komma ihåg att dessa
tjänster finns endast så länge vi använder
och stödjer dem. När sist använde du en
av Brändös tjänster? Exempelvis våra unika
sommarrestauranger har fortfarande öppet
och för att säkerställa att de finns även nästa
sommar, är det viktigt att stödja dessa lokala verksamheter.

K äytetään
palveluja !

I denna tidning börjar vi med en serie där
vi presenterar Brändös egna företagare och
tjänster och först i tur är Kulosaaren salonki.

saaremme

Kesällä vierailin Kulosaaren kokoisessa kunnassa (asukkaita reilut 3200 henkilöä), jossa komeilivat muun muassa: oma kirjasto, terveysasema, palloiluhalli ja jopa oma palolaitos. Me
voimme enää vain haaveilla vastaavista julkisista palveluista.
Olemme kuitenkin onnekkaita, että Kulosaaressa jaksetaan yrittää ja meille on tarjolla yksityisiä palveluja. Palvelumme kuitenkin säilyvät ainoastaan, jos käytämme niitä. Milloin
viimeksi käytit kotisaaremme palveluja? Esimerkiksi ainutlaatuiset kesäravintolamme
ovat vielä avoinna ja jotta tarjontaa olisi ensi kesänäkin, vielä ehtii kannattamaan paikallisia yrittäjiä.

L E E N A S I I K A N E N -T O I V I O
SENNI TIMONEN
HENRY URBANOWICZ

Aloitamme tässä lehdessä esittelysarjan saaremme yrittäjistä ja ensimmäisenä esittelyvuorossa on Kulosaaren salonki.

ILMOITUKSET

S AT U VÄ K I PA R TA

HENNILEENA CALONIUS

P U H E E N J O H TA J A , O R D F Ö R A N D E

U L K O A S U & TA I T T O

KULOSAARELAISET RY - BRÄNDÖBORNA RF

hennileena.calonius@gmail.com
PA I N O : K I R I P R I N T T I O Y
J A E TA A N K A I K K I I N 0 0 5 7 0

K u l o s a a r e l a i s e t r y p y r k i i t o i m i n n a l l a a n y h d i s t ä m ä ä n k a i k k i a K u l o s a a r e n a s u k-

POSTINUMEROIHIN.

k a i t a . Vo i t t u k e a y h d i s t y k s e n t o i m i n t a a l i i t t y m ä l l ä j ä s e n e k s i .

DELAS UT TILL ALLA 00570
POSTNUMMER.

JÄSENYYDEN MAKSUOHJEET:

PA I N O S : 2 3 0 0 K P L

HENKILÖJÄSEN/PERSON 15 €

K U L O S A A R E L A I S E T R Y. /

K O K O P E R H E / H E L A FA M I L J E N 2 5 €

B R Ä N D Ö B O R N A R F.

KULOSAARELAISET VERKOSSA

Y R I T Y S / F Ö R E TA G 4 0 €

NORDEA FI11 2183 1800 0135 11

www.kulosaarelaiset.fi

M E R K I T S E V I E S T I K E N T TÄ Ä N N I M E S I J A S Ä H K Ö P O S T I - TA I P O S T I O S O I T T E E S I .
S K R I V D I T T N A M N S A M T D I N E - M A I L E L L E R P O S TA D R E S S I M E D D E L A N D E F Ä L-

www.facebook.com/Kulosaarelaiset

T E T.
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paikallista toimintaa

Tennistä vanhoissa ja
uusissa tamineissa
T E K S T I J A K U VAT

LIISA HORELLI

G

VLK eli Vihreä-Valkoinen Tenniskerho ry. on aktiivinen seura,
joka on järjestänyt runsaasti tapahtumia saarellamme. Toukokuun lopussa olivat kansalliset Kolo-Open
kisat miesten C- ja D-luokissa. C-luokan
finaalissa GVLK:n Sampo Soimakallio
voitti HLK:n nousevan tähden Lukas Linnakosken (13 v.) luvuin 6-1, 6-3.

GVLK:n Puumailakisaan 2017 osallistujat tenniskerhon edessä.
JÄRJESTI toukokuun lopussa
myös perinteiset Puumailakisat. Osanotto
oli runsasta ja osallistujilla, kuten myös katsojillakin, oli hauskaa. Kisoissa nimittäin
pukeudutaan vanhanaikaisesti valkoisiin
pitkähelmaisiin tai -housuisiin vaatteisiin. Pelit pelataan vanhoilla puumailoilla,
hatut päässä (ks. kuva). Puumailakisat järjestettiin ensimmäistä kertaa osana Kulosaaren 100-vuotistapahtumasarjaa. Hanne
Calonius, joka oli mukana miehensä kanssa

SEURA

Kolokilpailun C-luokan voittaja,
GVLK:n Sampo Soimakallio poseeraa
13-vuotiaan nousevan tähden, Lukas
Linnakosken kanssa, joka edustaa
HLK:ta.

Puumailakisan pukukoodiin kuuluu
valkoinen asu hattuineen.

ideoimassa kisoja, kertoi, että he katselivat
Tenniskerhon seinällä olevaa 30-luvun valokuvaa silloisista tenniskilpailuista ja päättivät, että tuollaisethan meidän pitää saada
jälleen Kulosaareen.
TÄMÄN KERTAISET kisat voittivat 7–5
”vanhat parrat” Masa Calonius ja Stuba
Backman, mutta kovan vastuksen antoivat
Suvi Huttunen ja Roope Bützow.

Puumailakisan 2017 finalistit vas. Roope Bützow, Masa Calonius, Suvi Huttunen
ja Stuba Backman.
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paikallista toimintaa

O nnea K ulosaaren
T E K S T I J A K U VAT

K

salongille !

NINA NYGÅRD

ulosaaren salonki viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuotta.
Yrityksessä toimivat yrittäjinä Reeta Tolsa ja Kati Wikman.
Haastattelimme Reetaa Katin palvellessa asiakasta.

Mikä toi yrityksenne Kulosaareen?
Kampaamo oli myynnissä, se oli perustettu puoli vuotta aiemmin.
Olimme olleet Katin kanssa samassa työpaikassa ja kysyin Katilta kiinnostaako häntä lähteä mukaan yrittämään, ja kiinnostihan
häntä.

Mitä palveluita Kulosaaren salongissa on tarjolla?
Meiltä saa kaikki miesten ja naisten parturikampaamopalvelut.
Teemme hiustenpidennystä, meikkausta, kestolakkausta, sokerointia, manikyyriä ja pedikyyriä, sekä ripsien ja kulmien kestovärjäystä.
Tarjontaan tulee pian lisää myös kaikki kosmetologipalvelut.

Mikä on parasta työssäsi?

Vasemmalla Reeta ja oikealla Kati.

tuotteita ja koulutuksia. Tykkään asiakaspalvelusta.

Mikäli et toimisi nykyisessä ammatissasi, niin mitä

Parasta työssäni on se, että ei ole kahta samanlaista päivää. On niin tekisit?
paljon vaihtuvuutta, erilaisia ja mukavia asiakkaita, paljon erilaisia
Tekisin jonkinlaista hyväntekeväisyyttä, auttaisin ehkä kodittomia
koiria.

Mitä harrastat?
Harrastan kuntosalia, pyöräilyä, lukemista ja krav magaa (itsepuolustus- ja kamppailulaji).

Mistä haaveilet?
Haaveilen siitä, että joskus olisi enemmän vapaa-aikaa.

Mainosta yhdellä lauseella kulosaarelaisille yritystäsi!
Olemme koko perheen hiussalonki ja tarjoamme kaiken tarvittavan hiuksille ja hiuspohjalle niin arkeen kuin juhlaan, tervetuloa!

RATKAISU PAINONHALLINTAAN!

Täyden palvelun painotalo!
www.kiriprintti.ﬁ

PAINOTALO
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ajankohtaista

Dallapé Kivinokassa 2017
TEKSTI

SENNI TIMONEN

K U VAT

PA U L A L E H T I N E N

D

allapé-orkesteri esiintyi tänäkin
vuonna Kivinokan perinteisissä
juhannusjuhlissa. Orkesteri on perustettu Kivinokassa vuonna 1925.
Tiesittekö muuten, että tuolloin Kivinokka
kuului Kulosaareen? Vuonna 1928 AB Brändö Villastad myi alueen kaupungille kuten
myös Kulosaaren pohjoisosan.
Nykyään orkesteria johtaa Juha Hostikka, jonka laulua saatiin myös kuulla. Juhannustunnelma oli iloinen ja kotoisa. Paikalla
oli useita kulosaarelaisiakin. Heiltä kiitos
soittajille ja laulajille!
Juhannusjuhlijat kuuntelevat.

Itäväylän meluaitaan maalattiin uudet
graffitit kesäkuun toisena viikonloppuna
TEKSTI
K U VAT

K I R S T I S A N TA H O L M A
JOONAS RISSANEN

Nora Helsingin mahtipontinen pöllö rikkoo hienosti seinän kokonaiskuvaa. Nora
ei ehkä itse tiedä sitä, että pöllö on Kulosaaren yhteiskoulun ikiaikainen symboli. Meille kulosaarelaisille se on ikään kuin oma lintu.

Vuoden 1991 tapahtuman tuottaja
Joonas Rissanen, josta sittemmin on
tullut kulosaarelainen, oli seuraamassa maalaamista tämän vuoden tuottamisesta vastaavan Antti Salmisen
kanssa.

MAINOSTA
LEHDESSÄMME!
OTA YHTEYTTÄ
TOIMITUKSEEN.

Kulosaaren historiaa edustavat Lars Sonckin muotokuva, Kulosaaren huvilakaupungin vanha paloasema, ratikkalautta, KB-ratikka ja Kulosaaren kartano.
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urheilu

KULOSAAREN VESTA TÄYTTÄÄ 90 VUOTTA
TEKSTI

PETRI SINNEMÄKI & MARKUS LARSSON

Vesta ettan 1977.

K

ulosaaren Vesta on aina ollut kaksikielinen seura ja sen talvinen ykköslaji on ollut jääpallo. Aluksi
vuonna 1927 perustetulla seuralla oli
ohjelmassaan myös jalkapallo, yleisurheilu
ja nyrkkeily. Vesta-nimi seuralle tuli ajanhenkeen tyypillisesti roomalaisesta mytologiasta. Sen mukaan Vesta on kotilieden
jumalatar, jonka tehtävänä oli kotilieden
vartiointi. Kodin liekki ei saisi sammua
koskaan.

Kulosaaren urheilukenttä oli
keskeisellä paikalla
Ennen tekojääratojen aikaa pidettiin syystalven ensimmäiset jäätreenit aina Kluuvin
merenjäällä. Täysimittainen jääpallokenttä
sijaitsi Kulosaaren Yhteiskoulun ja Brändö
Gymnasiumin alapuolella. Perimätiedon
mukaan pelinomaisiin jääpalloharjoituksiin osallistuttiin laajalla ikäjakaumalla,
jotta saatiin kunnon pelit aikaan. Pakkasrajoja ei tunnettu. Kentän laidalla oli usein
Monica Berner. Hän piti huolta siitä, että
paleltumia Vestan pojille ei tullut. Pipot,
hanskat ja villasukat oli oltava päällä.
Keväisin urheilukentällä paljastui hieno
tiilimurskapintainen juoksurata ja hyppypaikat sahanpurukasoineen. Joka vuosi
kentällä pidettiin Vestan järjestämät yleisurheilukisat kulosaarelaisille pojille. Niitä

odotettiin suurella jännityksellä. Kisoista
ilmoitettiin puhelinpylväisiin niitatuilla
julisteilla.
Vestan yritykset säilyttää kotiareena Kulosaaressa eivät onnistuneet. Helsinki levittäytyi Kulosaareen 1946 alkaen. Itäväylä
ja metro halkaisivat kentän kahtia. Mutta
kehityksen myötä Kulosaaren väestö kasvoi,
mikä loi edellytykset Vestan junioritoiminnan kehittymiselle.
Jääpallo oli vakiintunut seuran päälajiksi 70-luvulle tultaessa. Junioritoiminta alkoi pikkuhiljaa kasvaa ja uusia joukkueita
syntyi. Vestan kotikenttä oli nyt Mustikkamaalla. Viereisessä kaukalossa pelattiin
myös junnulätkän korttelisarjaa nimeltään
Canada Cup. Kulosaaren seura oli Minnesota North Star, josta siirtyi useita pelaajia Vestaan jääpalloa pelaamaan. Lätkäjunnuilla
kenttä suureni ja pelireissutkin pidentyivät
aina Porvooseen asti.

Suomen ensimmäinen iso tekojäärata
Suomen jääpalloliiton puheenjohtajana
liiton perustamisesta lähtien oli toiminut
Erik ”Nalle” Berner. Ilmaston lämpeneminen oli jo tiedostettu, kun otteluja oli
jouduttu perumaan jään sulamisen takia.
Nallen periksi antamattoman lobbauksen
myötävaikutuksella ensimmäinen tekojää-
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rata valmistui Oulunkylään 1978. Kohta
valmistuttuaan siitä tuli Helsingin suosituin
liikuntapaikka.
Kulosaaressa elettiin jääpallobuumia.
Vuosikymmenen lopussa Vestalla olikin
joukkueet kaikissa ikäluokissa. Toiminta
oli laajaa, vapaaehtoisuuteen perustuvaa.
Voittamisen pakkoa ei tunnettu ja kaikki
pääsivät pelaamaan vuorollaan. Vestaa ruvettiin yleisesti kutsumaan Stadin iloisimmaksi jengiksi.

Suomen mestaruuksia Vestan junioreille ja kasvateille
1982 Vestan 13-vuotiaat D-nuoret voittivat
seuran ensimmäisen Suomen mestaruuden,
Rovaniemellä. Joukkueen valmentajana
toimi Bo Hortling.
Vuosikymmenen vaihtuessa Vestalla oli
250 junioria ja 13 joukkuetta. Joukkueet saavuttivat useita SM-mitaleja, mutta seuraavaa Vestan kultamitalia junioreissa saatiin
odottaa yli kaksi vuosikymmentä.
2000-luvun edetessä Bandyliigapaikasta
oli luovuttu, eikä Vestalla ollut enää omaa
edustusjoukkuetta. Seuran pelaajat olivat
juniorivuosien jälkeen vapaita siirtymään
muihin joukkueisiin. HIFK:n Bandyliigan
Suomen mestaruuden v. 2013 voittaneessa
joukkueessa oli 9 Vestan juniorimyllyn läpikäynyttä pelaajaa ja Botnian v. 2016 Suomen

mestarijoukkueessa pelasi 5 Vestan kasvattia.
Vestan toiminnan painopiste oli nyt junioreissa. Vuonna 2004 11-vuotiaat pojat
voittivat Vestan historian toisen Suomen
mestaruuden. Samat pojat voittivat SM-kultaa vielä 15- ja 17-vuotiaiden sarjoissakin.
Joukkueen kaikissa kolmessa mestaruudessa takuumiehenä toimi valmentaja Mikko
Helme.
Vestan viides Suomen mestaruus tuli Markus Larssonin valmennuksessa. Pojat voittivat 11- vuotiaiden Suomen mestaruuden v.
2013 Oulussa.
Ikään kuin lahjaksi 90-vuotiaalle Vestalle
nappasivat 11-vuotiaat pojat SM-kultamitalit tänä juhlan vuonna 2017. Joukkueen

valmentajina toimivat Antti Hietala ja Kasimir Johansson.
Puheenjohtaja Merit Lemmingin, kuten
koko hallituksenkin, merkitys Vestan junioritoiminnalle on suuri. Merit on siirtynyt
myös kentän reunalle johtamaan juniorijoukkueitamme. Toiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi seura pitää jääpallokoulua
6-10-vuotiaille. Harjoituksia on kaksi kertaa viikossa ja niihin osallistumisen kynnys
on matala.

Vesta rakentamassa Suomen ensimmäistä jääpallohallia
Kulosaaren Vestan liekki ei ole hiipumassa.

Ilmaston lämpenemistä emme kuitenkaan
voi estää. Niinpä aivan kuten ”Nalle” Berner
40 vuotta sitten teki tekojääratojen suhteen,
ajaa Vesta nyt yhdessä HIFK:n kanssa päättäväisesti maan ensimmäisen luisteluhallin
rakentamista Helsinkiin. Seuran toiminnallinen sydän on kuitenkin Kulosaaressa.
Toiveissamme on saada iso tekojäärata Mustikkamaalle.
Vesta kiittää monivuotisia yhteistyökumppaneitaan: Kulosaaren Kotiseuturahaston Säätiö, Berner Oy ja Stiftelsen Tre
Smeder.
Vesta juhlii 90-vuotismerkkivuotta Kulosaaren Casinolla 28.10.2017. Laita päivä
kalenteriisi.

BRÄNDÖ VESTA FYLLER 90 ÅR

V

esta har alltid varit en tvåspråkig idrottsförening och dess huvudsport på vintrarna bandy. Då
föreningen grundades 1927 fanns
även andra grenar på programmet, som fotboll, fri-idrott och boxning. Namnet Vesta
härstammar från den romerska mytologin.
Enligt mytologin är Vesta familjekretsens
gudinna vars uppgift var att bevaka eldstadens låga. Lågan får aldrig slockna.

Finlands första stora konstisbana
Finlands bandyförbund var i början en del
av Bollförbundet. Sedan grundandet var
en av Vestas förgrundsfigurer Erik ”Nalle”
Berner ordförande i bandyförbundet. Precis
som idag var sportens förhållanden på tapeten redan då. Matcher inhiberades ställvis
på grund av varmt väder och smältande isar.
Nalles enträgna arbete och lobbande bidrog
till att Finlands första stora konstisbana i
Åggelby såg ljuset 1978. Konstisbanan blev
snabbt en av stadens populäraste idrottsplatser.
På Brändö upplevdes nu en bandyboom.
I slutet av årtiondet hade Vesta lag i alla åldersklasser. Verksamheten var bred och baserade sig på frivillighet. Pressen av att vinna lyste med sin frånvaro och lagen i olika
åldrar spelade i sina serier. Man började på
bred front kalla Vesta för stadens gladaste
bandylag.

Mästerskap åt juniorer
fostrade spelare

och

Kaksikielisen seuran menestyksestä voit lukea yläpuolella suomeksi.
Läs ovanstående på finska.

P11-poikia valmensi Hietalan ohella 2015-16 kulosaarelaiset Elmeri Helme
ja Samuli Tommola.

Vesta driver på Finlands första
bandyhall
Då Finlands första stora konstisbana tillkom var Vesta och Nalle Berner inblandade.
Denna gång, nästan 40 år senare, är Vesta
igen, tillsammans med HIFK, föregångare
och med för att bidra till uppkomsten av
Finlands första bandyhall. Helsingfors stad
kommer efter semestrarna att ta ställning
till en arena med en fullskalig isyta, dvs minimi 100x60meter. Projektet är ett sk public private projekt på ca 10 miljoner euro,
där flera parter samarbetar för att uppnå en
arena som även gynnar flera andra grenar.
Ifall staden ger grönt ljus kan arbetet om
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projektet privata finansieringsandel inledas
på allvar. Det skulle vara en stor förändring
att komma under tak och undfly de varma
och regniga vintrarna. Förhållandena skulle förbättras avsevärt och säsongen kunde
förlängas avsevärt, dvs med 3-4 månader.
Vesta vill även passa på att tacka sina samarbetspartners under årens gång: Stiftelsen Brändö Hembygdsfond, Berner Oy och
Stiftelsen Tre Smeder.
Vesta firar sina 90 år 28.10. Lägg datumet
i kalendern!

kulosaaren historiaa

Helsingin Kulosaaressa
ennen kerrostalojen aikaa
Kulosaaren

K

TEKSTI

ulosaaresta tuli Helsingin 42. kaupunginosa 1.1.1946. Huvilakaupunkia
tai Huvilakaupungin kuntaa ei enää
ollut, mutta Kulosaari pysyi paljolti
samana kuin ennen yhdistymistä. Helsingin kaupungilla ja Kulosaaren Huvilakaupungilla oli jo aikaisemmin ollut yhteistyötä veden, viemärin, sähkön ja raitiotien
toimittamisessa. Vuonna 1928 AB Brändö
Villastad oli myynyt Helsingin kaupungille
ne maa-alueet, joita se ei ollut vielä myynyt
muille. Vuonna 1922 AB Brändö Villastad ja
Brändö Telefon- och Elektricitets AB olivat myyneet Kulosaaren Huvilakaupungille omaisuutensa, esimerkiksi Kulosaaren
katualueet, laiturit ja sillat. Kun Kulosaari
liitettiin Helsinkiin, kaikki tämä siirtyi
samalla Helsingin kaupungille. Ensimmäisinä vuosina ei tullut juuri muutoksia vanhaan käytäntöön.
Jo ennen alueliitosta oli Helsinki suunnitellut Kulosaaren läpi rakennettavaa valtaväylää tuleviin itäisiin lähiöihin. Tämä
hanke aiheutti paljon muutoksia saarellamme. Tien alta piti purkaa lukuisia taloja saaren länsipäästä. Omistajat ja asukkaat
eivät kaikki tahtoneet tyytyä tilanteeseen.
Viimeinen ja hyvin äänekäs tyytymätön oli
kuvanveistäjä Essi Renvall, jonka kotitalo
seisoi melkeinpä Itäväylän päällä kalliolla
vielä koko 1960-luvun. Uusi silta valmistui
vuonna 1957 ja sen myötä moottoritieksikin
kutsuttu Itäväylä erotti Kulosaaren pohjoisja eteläosat toisistaan.

historiaa, osa
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K I R S T I S A N TA H O L M A & S E N N I T I M O N E N

Huviloiden arkkitehtuuri oli vaihtelevaa,
toisinaan sympaattisella tavalla sekavaa ja
moniaineksista. Kivijalan sisään kätkeytyivät monien mahdollisuuksien kellarit,
joiden hyötyluonteen totesimme vain silloin kun määrättiin heittämään halkoja ja
pinoamaan niitä.”
Linnanmäelle jo sen ensimmäisenä kesänä 1950 saapunut kummitusjuna innoitti
Hopeasalmentien lapset rakentamaan Renvallin kellariin oman kummitusjunansa:
“Lapset pantiin kulkemaan halko- ja hiilikellarin sokkeloissa, ja joka mutkaan keksittiin pelottavia yllätyksiä. Yksi niistä oli
halkopinon kaataminen eteen tai taakse.
Kun tieto tästä kantautui pikkulasten kautta vanhempien korviin, he alkoivat suhtautua leikkiimme vähintäin epäillen.”
1950-luvulla oli paljon leikkipaikkoja suuren metsän lisäksi huviloiden välissä
olevilla rakentamattomilla tonteilla, mutta
vähitellen niillekin nousi uusia taloja. Monet niistä ovat Wäinö Aaltosen arkkitehtipoika Matin ja tämän arkkitehtivaimon
Irman suunnittelemia. Taloihin muutti
enimmäkseen suomenkielisiä lapsiperheitä.
Moni kulosaarelaisperhe tuli saarelle juuri 1950-luvulla ja asuu täällä vieläkin, ehkä
alkuperäisessä huvilassa, ehkä osa perheestä
vanhassa paikassa ja osa kerrostaloalueel-

la. Sodan jälkeen saksalaisten omistukset
joutuivat yleensä Neuvostoliitolle ja niin
kävi Kulosaaressakin. Alkujaan saksalaisen
asekauppias Willy Daugsin huvila Sjöströmintien päässä kuuluu vieläkin Venäjälle.
1940- ja 1950-luvuilla Kulosaaressa oli Kiinan, Puolan sekä Itä-Saksan lähetystöt ja
Neuvostoliiton kaupallinen edustusto.
Kansainvälistä ja monikielistä ilmapiiriä
lisäsi se, että monissa huviloissa oli vuokralaisina amerikkalaisia, belgialaisia ja muitakin diplomaatteja. Lapset saattoivat leikkiä
puistotädin kaitsemina Kluuvin puistossa
ja myöhemmin tant Rakelin lastentarhassa seurakuntasalissa pappilan alakerrassa.
Hyvin sovittiin yhteen eri kulttuuri- ja
kielitaustasta huolimatta. Saaren ainoa kerrostalo Domus oli sekä kauppa- että sivistyskeskus. Suomenkielinen kansakoulu ja
Kulosaaren yhteiskoulu toimivat jotenkin
sovussa Domuksen asuinhuoneistoissa aina
vuoteen 1955 asti, jolloin yhteiskoulun punatiilinen koulurakennus valmistui. Kansakoulu, joka oli jatkoa Kulosaaren valmistavalle koululle, oli myös Jollaksen, Hålvikin
eli Kaitalahden, Tammisalon ja Marjaniemen lasten koulu. Useimmat lapset menivät kansakoulun neljännen luokan jälkeen
saaren omaan oppikouluun, jossa sitten tutustuivat muidenkin itäisten lähiöiden lap-

Kulosaari lasten ympäristönä
1950-luvun loppuvuosiin asti Kulosaari eli
vielä huvilakaupunkimaista elämäänsä.
Kirjailija Pekka Suhonen on kuvannut lapsuuden leikkejään Hopeasalmentien maisemissa hyvin kulosaarelaisessa hengessä,
arkkitehtiperheen lapsen silmin. “Lasten
arkkitehtuurin mahdollisuudet Kulosaaressa 1940-luvulla perustuivat aikuisten Kulosaaren asemakaavaan. Myöhemmin opin
Kulosaaren olevan jonkin asteen utopia,
huvilakaupunki. Huviloiden puutarhat ja
rannat, erilaiset yhteismaat, laiturit ja itse
Kulosaaren puusilta tarjosivat valloitusten ja
löytöretkien kohteet, paikat lumilinnoille
ja koijille.

Jussi Nemes muutti perheineen elokuussa 1954 Kulosaarentielle tähän Irma ja
Matti Aaltosen piirtämään taloon, jossa tytär Aviva yhä asuu.
Kuva: Aviva Nemes-Jalkanen
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siin, olihan Kulosaaren yhteiskoulu ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu itäisellä
liitosalueella.
Kulosaaren palvelut olivat riittävät. Jos
ei Domuksen liikkeistä löytänyt tarvitsemaansa, saattoi mennä bussilla keskustaan.
Bussi 30 kulki pari kolme kertaa tunnissa
Kulosaaren ja Rautatientorin väliä. Puistotiellä oli liikaakin busseja, mutta Kulosaaren vanhan puusillan aikaan idän bussit
joutuivat välistä kiertämään Vanhankaupunginlahden Viikin kautta. Silloin saivat
koululaiset ylimääräisen vapaapäivän.

Naisten Kulosaari
Kulosaaressa elivät lasten lisäksi hyvin kokonaisvaltaisesti monet naiset – sotien jälkeen kotirouvia oli vielä runsaasti. Erityisesti he toimivat erilaisissa naisyhteisöissä.
Oli ompeluseuroja, raamattupiirejä, Pelastakaa lapset -yhdistyksen avustusryhmiä ja
– ennen kaikkea – Kulosaaren Martat.
Kulosaaren Marttayhdistys perustettiin
lakkautetun lottajärjestön tilalle vuonna
1945. Sen aktivisteina mainitaan usein Aino
Poppius, Liisa Vilkuna ja Helena Stenij.
Muitakin toimen naisia on vuosikymmenten varrella ollut mittava määrä.
Kaksi marttojen runoa on säilynyt Senni
Pelkosen arkistossa. Toinen niistä on omistettu Ilta Suolahdelle. Toinen, 14.12.1947
päivätty, kuvaa marttapiiriläisiä laajemmin.
Tekijää ei mainita. Sävelmäksi ilmoitetaan
”Talvella Talikkalan…”. Kyseessä on siis laulu:

Kulosaaren Marttoja 1950-luvun lopulla. Vasemmalta: Liisa Vilkuna, Oili Unhola,
Martta Korpiranta, Tuula Unhola ja Leena Kihlberg. Senni Pelkonen on kuvan
taakse kirjoittanut jokaisesta jotakin, esimerkiksi: ”Tuon riemun taakse mitä kätkeytyykään: kokonainen suuri perhe, isoinen onnellisen äidin sydämen riemu:
lasten parvi” (Liisa Vilkuna); ”Tuon hymyn taakse mitä kuuluukaan, sen tietää
vain sydän tään tarmon ja hymyn ihmisen.” (Leena Kihlberg)
Mummous ei oo Elmalle
vielä painanut vuosien leimaa
herrojen kanssa kun flirttailee
niin itseään salaa hän peilaa.
Elsa kun ”kasvoja uusia”
tuolla linnassa uljaassa katsoo
meille sitten hän kertoopi
mikä nykyisin käypi ja passoo.

Iltalla markka viimeinen
ei taskussa paljon paina

Lulu ja Esteri yhdessä		

sillä kun juhlia järjestää

ne auringosta tykkää		

on tyttöset iloiset aina.

Esteri kaapista kankaita –
Lulu maitoa tissistä lykkää.

Ainopa nuorin on kutsuissa
ja naurunsa joukossa kaikaa

Aili soittaa ja laulaapi		

joskus se kyynelkin kulmasta

sekä ompeluseuroissa kiertää

siitä ilosta tulla taitaa.

kesät itseään Naantaliss’ hoitaapi
ja Aulangoll’ syksynsä viettää.

Piiju se juosta sipsuttaa
ja asiat selville ottaa

Gurli kun pyörällä ajaapi

mainio hän on immeinen

näet ehtii sinne ja tänne

ja mainio oli myös lotta.

neuvoilla hyvillä auttavi
hän auliisti tyttöjämme.

Liisa taas vuoroin paikkaavi
sekä housuja että jalkaa

Lainavaatteilla Heidi se matkat

kumpa vain joskus muistaisi

Porvooseenkin tekkee

missä mummojen arvo alkaa.

itsellään toisia naurattaa
ja ilmaseks’ käypi rekkeen.

Senni taas puheilla kauneilla
noita vieraitaan aina muistaa
toisinaan saunan lauteilla
mieli Karjalan tanhuille luistaa.

Laulun säkeistä välittyy niin marttaelämän
hauskuus kuin kotityön arvostus. Kiinnostavia ovat myös persoonien luonnehdinnat,
vaikka jotkut vihjeet eivät enää avaudukaan
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eikä kaikkia enää tunnista. Vieraanvarainen
Ilta (Suolahti), naurava ja itkevä Aino (Poppius?), lapsistaan huolehtiva Liisa (Vilkuna),
Karjalaa muisteleva Senni (Pelkonen), juhlia rakastava Elma (Levander), presidentinkutsuista kertova Elsa (Neovius?), soittava ja
laulava Aili (Kahiluoto?), kaikkia naurattava Heidi (Järvinen?) – nämä 1960- ja 70-luvulta muistamamme vanhukset kuulostavat
tässä kujeilevilta tyttösiltä!
Martat jatkoivat yhdessäoloaan myös raamattupiirissä, joka kokoontui vuorollaan
kunkin kotona 1970-luvulle asti. He kutsuivat joukkoaan ”Kulosaaren tytöiksi”. Iloinen kulosaarelainen naiskulttuuri kantoi
heidän osaltaan elämän loppuun asti.

Lähteet:
Sarantola-Weiss, Minna (toim.): Kulosaari - Brändö, Koti ja kaupunginosa
- hem och stadsdel, Stiftelsen Brändö
hembygdsfond 2002.
Räsänen, Matti (toim.): Kulosaari Brändö, Huvilakiinteistöt ja niiden
omistajat, Stiftelsen Brändö hembygdsfond 2004.
Suhonen, Pekka: Intiaani saaressa.
Teoksessa Helsinki - kaupunki graniittisilla juurilla, avaralla niemellä. Toim.
Paavo Haavikko, s. 235-241. Art House
2000.

menovinkkejä

Kulosaaressa tapahtuu
Lukutupa on auki klo 16-19 tiistaisin ja torstaisin 5.9. - 14.12.

Taideopetusta Kulosaaressa!

paitsi viikolla 42 (17. ja 19.10. koulujen syysloman aikaan).
Kulosaaren taidekoulun syyslukukauden opetus
Lukutuvassa voi käydä lukemassa lehtiä ja kirjoja ja lainaamassa

alkaa täydellä tohinalla maanantaina 14.8.

kirjoja, joita on hankittu ja tullaan hankkimaan Kulosaaren

Sukellamme kuvataiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin

kotiseuturahaston myöntämän avustuksen puitteissa

keinoin kiehtovaan kansallisromantiikan

kulosaarelaisten toiveiden mukaisesti. Lukutupa ei ole “hiljainen”

aikakauteen Suomen juhlavuoden kunniaksi.

kirjasto, vaan sinne voi myös sopia tapaamisen ystävän tai

Uusia 4-14 v. oppilaita mahtuu vielä mukaan osaan

useammankin kanssa. Automaatista saa kuumia juomia ja

ryhmistä ja aikuisillekin on luvassa omia taideiltoja,

mustikkamehua. Lukutupa on koulupäivien aikaan Kulosaaren

jotka järjestetään yhteistyössä Kulosaarelaiset ry.n

yhteiskoulun kirjasto, osoitteessa Svinhufvudinkuja 6 tai

kanssa. All undervisning också på svenska.

Ståhlberginkuja 1.
Lukujärjestys ja ilmoittautumisohjeet
Suositut teemaillat ovat aina kuukauden viimeisenä torstaina

löytyvät kotisivuiltamme, mutta myös

eli 28.9., 27.10. sekä 30.11. klo 18 alkaen. Syksyn teemoiksi on

toimistossa kuvataideopettaja Kata Ruohtula

suunnitteilla suomalaisen taiteen esitteleminen ulkomailla

vastaa mielellään kysymyksiin sekä auttaa

(asiantuntijana Anu Utriainen, Ateneumin taidemuseon amanuenssi,

ryhmävalinnassa.

joka on rakentanut näyttelyn esim. New Yorkiin), Itämeren tila
tänään (asiantuntijana Juha Nurminen, John Nurmisen Säätiön

Kulosaaren taidekoulu - Brändö konstskola

hallituksen pj, joka on tunnettu Itämeren suojelun edistäjänä) sekä

www.kulosaarentaidekoulu.fi

mielenkiintoisia otteita suomalaista kirjallisuutta (asiantuntijana

www.facebook.com/kulosaarentaidekoulu

Satu Grünthal, kirjallisuuden tutkija ja opettaja Helsingin

info@kulosaarentaidekoulu.fi

yliopistossa). Kaikki esitelmöijät ovat kulosaarelaisia vapaaehtoisia.

puh. 0405400735

Tää
Tää on
on
Tää keissi!
on
selkee
selkee
keissi!
selkee keissi!
Alepasta
kaikki
Alepasta
kaikki
Alepasta
kaikki
kesämeininkeihin
kesämeininkeihin
kesämeininkeihin
ma-la
ma-la 6.30-23
6.30-23
ma-la
ja
9-23.
ja su
su6.30-23
9-23.
ja su 9-23.

Alepa Kulosaari
Alepa
KyöstiKulosaari
Kallion tie 2, 00570 Helsinki
Alepa
Kulosaari
Kyösti
Kallion
KyöstiKulosaari
Kallion tie
tie 2,
2, 00570
00570 Helsinki
Helsinki
Alepa
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki
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Hanki kotiisi tai lahjaksi palanen
Kulosaaremme historiaa!

Huvilakaupungin
myyntiesite vuodelta 1907
Hinta 99 € / 31,2 x 29,3 cm

Bertel Jungin asemakaava
vuodelta 1917

Käytä maksaessa viitettä: 39

Hinta 159 € / 49 x 60 cm
Käytä maksaessa viitettä: 26

Lähetä kopio maksusta Kari ”Retu” Lampénille: retu.lampen@icloud.com
ja sovi hankintasi noudosta.

Postikorttipaketti, 20 kpl
Hinta 20 € / 14,8 x 12 cm

Maksun saaja: OY KULOSAARI 100 V. BRÄNDÖ 100 ÅR AB

Käytä maksaessa viitettä: 13

Tilinumero: FI8880001071169792

chef wotkin’s palvelutiskit

chef wotkin’s tehtaanmyymälä

prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
☎ 09-774 33 477

www.wotkins.fi

JULKINEN TIEDOTE.
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.
OFFENTLIG MEDDELANDE.
DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

Kulosaaren kirkon syksy 2017
Säännöllistä toimintaa
Sunnuntaisin kirkossa
(sekä pyhäinpäivänä 4.11.
ja itsenäisyyspäivänä 6.12.)

Tapahtumia kirkossa
To 5.10. klo 18 Cembalokonsertti.
Heidi Korhonen-Björkman. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
Su 22.10. klo 18 Kamarikuoro Oran konsertti.
Kamarikuoro Ora, joht. Kirsi Lemponen. Vapaa pääsy

Klo 10 Jumalanpalvelus
ja kirkkokahvit

Tapahtumia seurakuntatalolla

Klo 17.30 Äitien ilta
10.9., 8.10., 5.11. ja 3.12. seurakuntasalissa.
Naposteltavaa ja keskustelua äitien kesken!
Käsityöt mukaan!

Torstaisin seurakuntatalolla

Su 1.10. klo 11.15-13.30 Kulosaaren Marttojen lounas
ja sadonkorjuumyyjäiset
Su 12.11. klo 12-15 Kulosaaren meripartion
isänpäivälounas
To 30.11. klo 17.30-19 Perheiden adventtiaskartelu

Klo 9.30-11.30 Perhekerho (7.9. alkaen)
Klo 13 Torstaikahvila (7.9. alkaen)
Kulosaaren kirkkovakka ry:n sponsoroima
lounas tarjolla 3 euron hintaan 28.9., 26.10 ja 23.11.

Klo 17.30-19 Keskustelua Raamatun
äärellä 14.9., 12.10., 9.11.ja 7.12.

Ota yhteyttä!

Tapahtumia Leposaaressa

Jenni Kallio, Kulosaaren pappi
050 380 3455
jenni.h.kallio(at)evl.fi

La 4.11. klo 15 Pyhäinpäivän hartaus.
Kappeli auki klo 20 saakka.
Tarjolla kappelin 90-vuotiskahvit!
Ke 6.12.klo 12 Itsenäisyyspäivän kunniakäynti
Leposaaren sankarihaudoille

KAIKKI HYVÄ ON LÄHELLÄ

RUOKAKIPPARI

Ruokakippari sijaitsee Herttoniemenrannassa vain muutaman minuutin ajomatkan päässä
Kulosaaresta. Meille pääset oven eteen myös bussilla numero 81.
Tervetuloa tutustumaan pienen kaupan laajaan valikoimaan sekä keväällä alennettuihin
hintoihin ja muista hyödyntää myös oheiset alennuskupongit.
Terveisin,
Mikko ja Suvi sekä Pipa, Jami, Katja, Lotta, Noora, Joakim, Iida, Joni, Doris, Iris ja Eija
K-Market Ruokakippari, Herttoniemenranta

1. ALENNUS

-7%

2. ALENNUS

-10%

3. ALENNUS

-15%

Saat meiltä tällä VIP-passilla ja Plussa-kortillasi alennusta vähintään 20 euron kertaostoksestasi. 1 alennus/ostoskerta. Kertaostokseen voi kuulua useita tuotteita, jotka maksetaan
samanaikaisesti. Etu ei koske Plussa-tarjouksia, äidinmaidonkorvikkeita, tupakka-, alkoholi-,
nikotiinikorvaus-, pantti-, Postin ja Veikkauksen tuotteita eikä tuotteenomaisia palveluita.
Alennusta ei voi yhdistää muihin alennuksiin. Voimassa 30.9. saakka.

K-MARKET RUOKAKIPPARI
Laivalahdenkaari 29
Puh. 020 711 8610
ruokakippari@k-market.com

