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KULOSAARELAISET •BRÄNDÖBORNA
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.
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Joulubasaari
Kulosaaren ostoskeskus
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Julbasar
Brändö köpcentrum
Lämpimiä juomia, lohikeittoa, makkaraa, kahvio,
karkkikioski, Grimin hilloja ym. Varma drycker, laxsoppa,
grillkorv, café, karamellkiosk, Grimis sylt osv.
Jouluaiheiset myyjäiset Nordean entisissä tiloissa
Julbasar i Nordeas fd. utrymmen

Tiedustelut / Förfrågning
kirsti.santaholma@gmail.com

Tervetuloa Välkommen
Kulosaarelaiset ry • Brändöborna rf

Valoisaa joulunalusaikaa!
K

ulosaaren ostarista pidettiin
asukasinfo tiistaina 8.11. Yhdistystämme huolestuttaa, että tulevassa suunnitelmassa on liiketiloja puolet nykyistä vähemmän
ja vanhan ostarin ”piazzamainen”
keskusta on jäämässä kokonaan
pois – myös asuintaloista on suunniteltu liian korkeita Kulosaaren
miljööseen.
Kulosaaren ostoskeskus on kotiseutumme sydän. Sen tulisi tulevaisuudessakin toimia yhteisöllisenä kokoontumispaikkana ja turvata
lähipalvelut. Arkkitehti Juha Ilonen on yhteistyössä asukkaiden
kanssa laatinut kaupunkisuunnitteluvirastolle ehdotuksen, jossa on
huomioitu toimiva piazza-ratkaisu
ja matalammat rakennukset.

Kulosaarelaiset ry on Ilosen ehdotuksen pohjalta laatinut aiempaa monimuotoisemman ehdotuksen, jossa on mm. viherkattoja
ja katettua julkista tilaa.
Me kulosaarelaiset ansaitsemme ostarin, joka sopii maisemaan
ja saa ihmiset käyttämään saaremme palveluja – sekä viihtymään saarellamme.
Viihtyisyyttä ja valoisuutta lisää
myös ensimmäistä kertaa järjestettävä Kulosaaren Jouluvalo - Juleljus på Brändö -festivaali.

”Ja niin saapuu loisto Kulosaareen
tumman talven keskelle
käy mieli suloinen naapurustoon
riemua jokaisen sydämelle.
Joka päivä joulukuussa
lämmin valo hulmahtaa
se voi olla pihassa tai puussa
ikkunastakin voi leimahtaa.
Tarkkaile ja tiiraile
naapurillako kiiltää
seuraile ja silmäile
kaukaatako se siintää.
Kun riemullisia kokemuksia
Sinä nyt haalit
apuna Kulosaaren Jouluvalo
-festivaalit!
Runo: Nina Nygård

I väntan på julen!
T

isdagen den 8.11 anordnade
staden ett informationstillfälle
för invånarna angående planerna
beträffande Brändö köpcentrum.
Vi i föreningen är bekymrade över
att affärslokalerna minskar med
hälften enligt den nya planen och
att det inte kommer att finnas ett
”piazzaliknande” centrum som nu.
Vi anser också att bostadshusen
blir alltför höga för att smälta in i
miljön på Brändö.
Brändö köpcentrum är hjärtat i
vår hemort. Det borde även i framtiden vara en naturlig samlingsplats för invånarna och samtidigt
trygga närservicen.
I samarbete med invånarna har
arkitekt Juha Ilonen sammanställt
ett förslag till Helsingfors stads-

planeringskontor. I förslaget har
man beaktat piazzalösningen och
byggnaderna är lägre än i det förslag som presenterades på mötet.
Brändöborna rf har på basen
av Ilolas förslag sammanställt ett
mångsidigare förslag. Bl.a ”gröna” tak och offentligt utrymme
under tak finns med i förslaget.
Vi Brändöbor förtjänar ett köpcentrum, som smälter in i miljön
och som inbjuder människorna
till att utnyttja den service som
står till buds - samt att trivas på
vår ö.
För första gången ordnas det en
”Kulosaaren Jouluvalo - Juleljus
på Brändö” -festival för att öka
trivseln och lysa upp tillvaron när
det är som mörkast.

J

D

oulumieltä kannattaa myös
hankkia ostamalla joululahjat
saarelaisilta yrittäjiltä: lahjakortti
ravintolaan, hierojalle, kampaajalle, jumppaan, jalkahoitoon, siivoojalle, kukkakauppaan jne. ja paras
joululahja on tietysti rauhoittua
joulun tunnelmaan. Tehdään yhdessä kulosaarelainen joulu!

Vintern är här igen
nu kommer det ljus, vår vän.
På Brändö värmer vi sinnen
ljuset finns inte enbart i våra minnen.
Varje dag får vi njuta
det gråa och det mörka ska sluta.
Titta och kolla i vart hus
vem som har mest juleljus.
Granne, butik eller bekant
atmosfären är briljant.
Det blir för oss alla glans och bal
det blir nämligen Brändös Juleljus
-Festival.”
Dikten: Nina Nygård

u kan också inhämta julstämDen bästa julklappen är kanske
ning genom att understöda ändå att låta julfriden och julstämöns företagare och köpa dina jul- ningen infinna sig på Brändö.
klappar av dem: t.ex presentkort
Låt oss tillsammans göra en
till restaurangerna, blomsterbu- Brändöjul !
tiken eller till massage, frissa,
fotvård, gymnastik, städhjälp.
Satu Väkiparta,
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
God Jul och Gott Nytt År
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Vuoden kulosaarelainen, Risto Ojantakanen
yritys- ja rahoitusjuridiikkaa. Asianajajan tehtävään kuuluu kyetä
edustamaan asiakasta eri tilanteissa,
riita-asiassa kantajana ja vastaajana,
yritysjärjestelyissä myyjänä tai ostajana. Myös eri toimialojen kasvava
regulaatio, erityisesti rahoitussektorilla, aiheuttaa yhä enemmän kysyntää juridisille palveluille.

J

o toistakymmentä vuotta on yhdistyksemme valinnut Vuoden
Kulosaarelaisen kiitoksena saareen
kohdistuvasta merkittävästä teosta
tai pitkäaikaisesta kehittämisestä.
Tänä vuonna valinta osui asianajaja
Risto Ojantakaseen, joka on ansiokkaasti tehnyt valituksia mm. Kruunuvuoren siltojen ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi.
Voisitko ensin kertoa minkälaista
juridiikkaa olet harjoittanut?
Olen toiminut koko urani asianajajana yritysjuridiikan parissa. Asianajoala ja yritysjuridiikka ovat
muuttuneet merkittävästi kuluneen
35 vuoden aikana. 80-luvulla suurimmat toimistot olivat selvästi
alle 20 juristin toimistoja, mutta
2000-luvulle tultaessa nämä olivat
kasvaneet yli 100 juristin toimistoiksi. Olen urani aikana hoitanut
monenlaisia juttuja, ehkä mieleenpainuvimmat ovat 90-luvun suuret
yrityssaneeraukset ja konkurssit,
samoin IT-buumin aikaiset listautumiset. Erilaiset yritysjärjestelyt ja
välimiesmenettelyt ovat keskeisin
osa nykyistä praktiikkaani, mutta
toimeksiannot kattavat myös muuta kuin riidanratkaisuun liittyvää

Missä määrin olet joutunut
ratkaisemaan myös
ympäristöoikeuden kysymyksiä?
Ympäristöoikeudelliset kysymykset
ovat olennainen osa jokaista yritysjärjestelyä, jonka toimiala on ympäristöoikeudellisesti kriittinen. Myös
ympäristöoikeudelliset vastuukysymykset ovat nykyisin hyvinkin ajankohtaisia.
Mitä mieltä olet Kulosaaren
lähialueiden kaavoituksesta,
varsinkin Kruunusilloista?
Asian osalta olen lähtökohtaisesti
sitä mieltä, että kaupungin tiivistäminen on erinomainen asia. Se lisää
Helsingin ja sitä kautta koko Suomen vetovoimaa. Jo toteutunut Ruoholahti ja nyt työn alla olevat Jätkäsaari, Kalasatama ja Kruunuvuori
ovat erinomaisia hankkeita. Mutta
minun on vaikea ymmärtää, miksi
Vartiosaari pitää rakentaa. Helsingin
itäsaariston historia perustuu huvilaja pientaloyhdyskuntiin, joita tulisi
pyrkiä säilyttämään. Näitä yhdyskuntia on vuosikymmenien saatossa
hävitetty varsin raskaalla kädellä,
mikä osittain on ollut välttämätöntäkin. Nyt kuitenkin sama tahti jatkuu,
vaikka vaihtoehtoja olisi.
Kruunusilloissa ei ole kyse ns.
Nimby-tilanteesta kuten on väitetty, koska vaihtoehtoisia ratkaisuja

on olemassa. Sillasta tulee erittäin
kallis, sen käyttäjämäärät jäävät
vähäisiksi ja mikä tärkeintä, Kruunuvuoren joukkoliikenne olisi voitu
järjestää muilla tavoin. Lopullisessa päätöksenteossa ei millään tavoin otettu huomioon sitä, että Raide-Jokeri mahdollistaisi lisäraiteen
Laajasalon kautta Kruunuvuoreen.
Yhdistämällä tämä tehokkaaseen
lauttaliikenteeseen voitaisiin turvata
toimiva joukkoliikenne sekä suoraan Kauppatorille että metroverkkoon Siilitien asemalla tai Itäkeskuksessa. Nämä vaihtoehdot tulivat
esille useissa asukastilaisuuksissa,
kaavasta ja Kruunusilloista annetuissa lausunnoissa, YVA-selvityksestä annetuissa lausunnoissa sekä
yleisöosastokirjoituksissa. Minun
on vaikea hyväksyä holtitonta taloudenpitoa ja kykenemättömyyttä
tarvittaessa uudelleen arvioida käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
Onko uudessa yleiskaavassa
jotain sellaisia juridisesti heikkoja
kohtia, laittomuuksia, joista saisi
menestyvän valituksen aikaan?
En ole vielä tutustunut uuteen yleiskaavaan siinä tarkoituksessa, että
olisin arvioinut sen valituskelpoisuutta. Käsittääkseni siinä vahvistetaan Vartiosaaren ja ilmeisesti myös
Vuosaaren Ramsinniemen raskas
rakentaminen. En ole samaa mieltä, mutta kunnalla on kaavoitusmonopoli, joten ellei valmistelussa ole
selviä virheitä, voi olla aika hankala
puuttua kaavaan. Se on kuitenkin
käynyt läpi huolellisen virkamiesvalmistelun ja poliittisen päätöksentekoprosessin, joten katsotaan vielä.
Liisa Horelli

RATKAISU PAINONHALLINTAAN!

Hauskaa Joulua
ja
Onnea vuodelle 2017!

Täyden palvelun painotalo!
www.kiriprintti.ﬁ

Jouluisin terkuin
Tmi Seija Koistinen, 0400 127 878
skoisti4@welho.com • www.facebook.com/SeijaJaOriflame

PAINOTALO
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Lohjanharjun
lähdevedellä
tuoresuolatut kinkut,
pateet, makkarat,
gluteenittomat
joululaatikot...
Kinkkuvaraukset ja aukioloajat

www.wotkins.fi

CHEF WOTKIN’S PALVELUTISKIT

LIHATUKKU VEIJO VOTKIN OY

Prisma Itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki  010 766 8912
S-Market Sokos Helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki  010 766 1047

TEHTAANMYYMÄLÄ
Tukkutori, Sörnäinen
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
 09-774 33 477
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Lukutupa – mikä se on?

K

un Lukutupamme on nyt toiminut reilusti yli vuoden ajan,
on hyvä peilata toteutunutta neljän
vuoden takaisiin suunnitelmiin, jotka löytyvät internetistä osoitteesta
kulosaarelaiset.fi ja sieltä kulosaarelaiset-lehden arkistosta 01/2013.
Lukutupamme perustettiin järjestön eli Kulosaarelaiset ry:n ja kylän
koulun eli Kulosaaren yhteiskoulun
voimin ja sitä on hoidettu vapaaehtoistyöllä. Kirjastolle eli Lukutuvalle
on rakennettu noin 150 neliömetriä
uutta tilaa. Koulun omat kirjastokirjat on siirretty sinne. Valikoima on
karttunut koulun omilla hankinnoilla, kustantajien lahjoituksilla, kulosaarelaisten lahjoituksilla ja syksyllä
2016 Kulosaarelaiset ry:n tekemillä
hankinnoilla, jotka ovat olleet mahdollisia Kulosaaren kotiseuturahaston säätiön antaman avustuksen
turvin. Kirjastoon/Lukutupaan tulee
myös lukuisia koulun tilaamia ja kulosaarelaisten lahjoittamia lehtiä.
Koulukirjastoa ovat hoitaneet sivarit. Lukutuvan aukioloaika on jatkunut ja jatkuu tiistai- ja torstai-iltaisin
n. 30 vapaaehtoisen voimin. Viikonloppuaukioloja ei ole ainakaan vielä
toteutettu.
Lukutuvalle hahmotellut roolit ovat toteutuneet osittain. Saarelaisten kohtauspaikka se voisi
olla, mutta saarelaiset eivät vieläkään osaa tulla sinne kohtaamaan
toisiaan. Toteutumatta ovat myös
koululaisten iltapäivätoiminta ja
kaupunginkirjaston nouto- ja palautuspalvelu. Päiväsaikaan koko tila
on Yhteiskoulun omassa käytössä,
suuressa salissa pidetään jatkuvasti
oppitunteja ja varsinainen kirjas-

tohuone on oppilaiden välitunti- ja
ryhmätyökäytössä. Juomia voi ostaa
automaateista. Artikkelissa mainitut kunnianhimoiset tavoitteet eivät
ole toteutuneet. Kierrätysajatus elää
siinä, että kirjastossa on kirjojen
vaihtopiste. Iltaisin on vapaata kansalaistoimintaa Kulosaarelaiset ry:n
järjestäessä teemailtoja kerran kuussa. Kulosaarelaisten niin halutessa
toimintaa voidaan lisätä.
Yhteistyö koulun ja Kulosaarelaiset ry:n kesken on sujunut hyvin,
molemmat ovat voittaneet. Tämän
syksyn kirjahankinnoissa on käytetty apuna lukevia nuoria. Koulun
oppilaat ovat käyttäneet yhden luokanvalvojantunnin
kirjatoivelistan tekemiseen, opettajat ja rehtorit ovat
täydentäneet listaa
ja lopulta Kulosaarelaiset ry:n aktivistit ovat hankkineet halutut kirjat
sikäli, kun niitä on
ollut
saatavissa.

HAMMASLÄÄKÄRI

RIITTA LEHTO

KULOSAAREN OSTOSKESKUS

09-621 2266
050-557 0740
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21.11.2016 oli Lukutuvassa juhlallinen ’book handing over’ ceremony, jossa Iris Schwanck piti pienen
puheen lahjoittajan puolesta, rehtori
Minnariitta Raitio kiitti koulun puolesta ja jossa oli läsnä apulaisrehtori
Richard Cousins ja englantia äidinkielenä opettava Kirsten Eskelinen
8.-luokkalaisine oppilaineen ja kaikki kolme sivaria.
Oheinen kuva kertoo tilaisuudesta.
Uutisia Lukutuvasta osoitteessa Kulosaarelaiset.fi.
Kirsti Santaholma

Å

r 2016 markerar ett stort jubileum för Brändö. Det är i år
100 år sedan skolhuset på Ståhlbergsvägen 2 stod färdigt. Skolhusets
jubileum uppmärksammades under
jubileumsveckan genom att eleverna fick lära sig mera om Brändö historia via besök av historiker Laura
Kolbe. Alla elever fick också vara
med om en gammaldags skoldag i
stadsmuséet där ”lärare” Anna Finnilä höll mycket sträng disciplin på
sin klass.
Jubileumsåret kulminerade i en
stor fest för hela skolan med föräldrar
den 14:e oktober. Under festen fick
gästerna ta del av skolhusets historia
under ledning av Henrik Meinander. För musikunderhållningen stod
både skolans nuvarande elever och
den tidigare eleven, skönsjungande
Emma Schnitt! En elev från 100 år
tillbaka dök också oväntat upp på
festen och berättade om hur det gick
till i klassen när skolan var helt ny.
Under sommaren målade konstnären Vincent Bakkum en väggmålning med Östersjömotiv i skolans
trapphus. Undervattenslandskapet
på bottenvåningen, strandlandskapet
på andra våningen och Brändömå-

Brändö firar en fräsch 100-åring

Brändö ls förening
Hem och Skolas
ordförande Kitty
Schulman och
konstnären Vincent
Bakkum diskuterar
väggmålningen
vid skolhusets
100-årsjubileum.

100-åringen ritad
av arkitekten Armas Lindgren.

sarna på himlen högst upp bildar en
sammanhängande helhet i trapphusets tre våningar. Målningen gjordes
på beställning av Brändö lågstadieskolas förening Hem och Skola
för att ge skolan ett bestående minne från 100-årsjubileet, någonting
som både elever och personal kan
bära med sig i sina minnen under de
kommande hundra åren. Hem och
Skola är djupt tacksam till Brändö

Detalj från Vincent
Bakkums väggmålning
i skolhusets trapphus.

hembygdsfond som möjliggjorde
projektet! Väggmålningen avtäcktes
officiellt i samband med jubileumsfestligheterna där också konstnären
deltog.
Kitty Schulman, ordförande
Brändö ls förening
Hem och Skola
Gun Eriksson-Blomfelt, rektor
Brändö lågstadieskola

HYVÄÄ
JOULUA
KOKO
PORUKALLE!
Alepa Kulosaari toivottaa asiakkailleen hyvää ja
rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta!
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Joulun ajan teatteriperinnettä: tiernapojat ja seimikuvaelmat

S

uomessa tunnettu koulupoikien
perinteisesti esittämä tiernapojat-näytelmä perustuu Samuli Paulaharjun 1900-luvun alkuvuosina
Oulussa dokumentoimaan versioon,
joka muistuttaa yksityiskohdiltaan
suuresti Ruotsissa muistiin merkittyjä ”tähtipoikia”. Itse asiassa näytelmän useimmat repliikit ja laulut
palautuvat myöhäiskeskiajan saksalaiseen Kolmen kuninkaan lauluun. ”Kolehdin” keräämisen aikana esitetyissä lisälauluissa on sitten
suomalaisia ja oululaisia mausteita:
1500-luvun Piae Cantiones -laulukirjaan perustuvat ’Piltin synnytti
Petlehem’ (’Puer natus in Betlehem’) ja ’No tain tähtein’ (’Angelus
emittitur’). Aleksanteri II:n ylistyslaulu ajoittuu 1870-luvulle, ja ’Jopa
joulu jouluaamu kristikunnalle’ on
oululaisen Johan Rännärin vuonna
1854 julkaisema joululaulu.
Tiernapoikien pohjalla on yli
tuhatvuotinen katolisen kirkon
joulun ja loppiaisen ajan mysteerinäytelmäperinne, joka irtautui
kirkonmenoista ja kehittyi kansan
parissa Keski-Euroopassa ja levisi jo 1600-luvulla Pohjolaan. Saksassa asiaan kuului, että köyhät
kuoropojat kiersivät joulunaikaan
laulaen ansioilla. Betlehemin seimelle kulkevien Kolmen kuninkaan laulu alkoi saada nuorten käsissä teatterin piirteitä, kun tietäjien
kuorosta irtautuivat hirmuhallitsija
Herodes palvelijoineen (Knihti) ja
tummahipiäinen Balthasar-kuningas (Murjaani). Toisin paikoin aineksia lisäiltiin vapaasti soveltaen
seimikuvaelmasta, jolloin henkilöhahmoina oli myös Joosef tai jopa
Juudas, joka maskeerattiin yleisöä
pelottavaksi ja hauskuuttavaksi
kyttyräselkäiseksi hampuusiksi tai
narriksi.
Rekvisiitta on ollut satoja vuosia
sama: valkoiset kuoripaidat, poltetulla korkilla piirretyt parrat ja
kulmakarvat, itse valmistetut koristeelliset kruunut tai tötteröhatut ja
vyöt sekä puumiekat. Keskeisessä
roolissa oli huolella valmisteltu ja
koristeltu pyöritettävä tähtilyhty,
jonka sisällä paloi elävä tuli. Ovella
kysyttiin, saako tähti käydä sisään.
Tulenvaaran vuoksi vastuullinen
tähdenkantajan tehtävä annettiin
iältään nuoremmalle pojalle, jolla
ei ollut näytelmässä roolia (Mänkki).

Kulosaaren Joulumysteerinäytelmä oli seurakunnan ja Kulosaaren ruotsinkielisen koulun voimanponnistus.

Suomessa tiernapojat herätti voimakasta vastakaikua. Muistitietoa
näytelmän eri versioiden esityksistä löytyy 1800-luvun alkuvuosista lähtien. Nimellä Stjärngossarna
näyteltiin pitkin ruotsinkielistä rannikkoseutua ja pian myös suomek-

si ympäri maata. Kyse oli elävästä
suullisesta, paikallisesti varioidusta
ja rapautuneesta perinteestä, joka
1900-luvun alkupuolella tavallaan
museoitiin, kun näytelmän Oulusta taltioitua ”normaaliversiota”
– jossa laajasta esiintymiskaartista
oli jäljellä enää neljä ydinhahmoa
– alettiin levittää nuottipainoksina
ja lähettää Yleisradiossa.
Kansanomaisten ja riehakkaiden
tiernapoikien vastapainoksi tunnelmalliset
mysteerionäytelmät
elvytettiin 1900-luvun alussa. Kulosaaren kirkossa toteutettiin joulumysteerio 1940-luvun lopulta
lähtien, jolloin tarpeisto vuokrattiin
Ruotsalaisesta teatterista ja elokuvastudiolta ja lippuja myytiin koko
kaupungin alueella. Esityksestä
vastasivat opettajiensa harjoittamat
Kulosaaren ruotsinkielisen koulun
oppilaat. Seuraavina vuosikymmeninä seimikuvaelmat jatkuivat kirkossa pienimuotoisempina. Kirkkodraaman nousuaikaa oli 1970-luku,
jolloin myös tiernapojat kukoisti
muun muassa Kulosaaren Yhteiskoulun joulunvietoissa ja iskostui
uusien sukupolvien omaisuudeksi.
Pian taas kajahtaa tuttu kysymys:
”Saako tulla laulamaan?”
Mikko-Olavi Seppälä

Kulosaaren seurakunnan tiernapojat jouluna 1978: vasemmalta kanttori-urkuri Martti Neuvonen, kirkkoherra
Tauno Sarantola, ylivahtimestari Vilho Savolainen ja apulaispappi Seppo Apajalahti.
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”Oma maa mansikka, muu maa Mustikka”

N

iin sanoo suomalainen sananlasku. Mutta meidän kulosaarelaisten osalta Mustikkamaa tekee
varmasti kaikkien kohdalla poikkeuksen. Aktiivisena Mustikkamaan
käyttäjänä olen seurannut viime
vuodet saaren kunnon
heikkenemistä siinä missä
omani on kohentunut ympäri Mustikkamaata lenkkeillessäni.
Mustikkamaan on annettu rapistua rauhassa.
Yleiskunnosta ei ole pidetty huolta. Jatkossa näin ei
voi olla, sillä Isoisänsillan
avautumisen myötä yhä
useampi helsinkiläinen pitää Mustikkamaata omana
liikunta- ja virkistysalueenaan. Lisääntynyt käyttö
myös kuluttaa saarta enemmän. Omat ”piikkinsä”
saaren epäsiisteyteen ja
käytön vääristymiseen tuovat mielestäni myös Korkeasaareen
kohdistuvien kevät/syysluokkaretkien roskat sekä jalkapallokentän
muuntautuminen Korkeasaaren kävijöiden parkkipaikaksi aina viikonloppuisin.
Aloittaessani puolitoista vuotta
sitten kesken kauden jäsenenä liikuntalautakunnassa, muistan heti
toisessa kokouksessani ottaneeni
Mustikkamaan kunnon esille ulko-

liikuntatoimipaikoista
vastaavan
Stefan Fröbergin kanssa. Stefanin
iloksi olen säännöllisesti hänen kanssaan Mustikkamaan kohtalosta keskustellut, Mustikkamaalla toimivien
hallintokuntien yhteistyöideoita jopa

tuputtaen. Jopa niin ahkerasti, että
Stefan-raukka saa säännöllisesti kuvia iltalenkeiltäni reittien, uimarantojen, luistelukenttien, pukukoppien,
roskisten ja valaistuksien osalta sekä
joskus jopa käyttäjien – pyöräilijöiden, koiranulkoiluttajien, autoilijoiden jne. - tavoista olla noudattamatta
yleisiä sääntöjä. Yhtä aktiivinen liikuntalautakunnan suuntaan on ollut
myös kotiseutuyhdistyksemme Ku-

losaarelaiset ry kertomalla halustaan
olla mukana edistämässä Mustikkamaan perus(yleis)kuntoa, kiitokset
siitä! Saamani tiedon mukaan muutama ”hätäkokous” pidettiinkin viime vuoden puolella Mustikkamaan
tilanteesta rakennus- ja liikuntaviraston sekä puistopuolen
asiantuntijoiden kesken. Mutta
nyt - vihdoinkin - meidän kaikkien Mustikkamaata käyttävien
iloksi koko Mustikkamaan kehittämissuunnittelu on lähdössä liikkeelle. Hankkeen merkityksestä mielestäni kertoo se,
että se on Kaupunkisuunnitteluviraston vetoinen ja ilokseni Liikuntavirasto osallistuu
aktiivisesti työhön, joten voin
seurata läheltä hankkeen etenemistä!
Kesällä avattu Isoisänsilta
muutti ”muu maa Mustikan”
koko kaupungin liikunta- ja virkistysalueeksi. Viranomaisten
tiedossa on, että Mustikkamaa kaipaa niin välittömiä perusparannuksia kuin myös seuraavan 3-5 vuoden
aikana tehtäviä monivuotisia helsinkiläisten liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia parantavia uudistuksia!
Mielestäni on ehdottoman tärkeää,
että Mustikkamaa laitetaan kuntoon
ja kaupunki pitää siitä huolta!
Heidi Ruhala

a) YLEISTÄ: koko Mustikkamaan kehittämissuunnittelu lähdössä liikkeelle, se on KSV-vetoinen.
b) REITIT: reiteistä vastaa rakennusvirasto, en voi ottaa kantaa toisen viraston puolesta
mutta suunnitelmassa on sekin varmasti linjataan.
c) LADUT: luovuttu turvallisuussyistä, kehittämissuunnitelmassa käydään läpi voisiko reittejä linjata
uudestaan joka mahdollistaisi latujen teon talvisin
d) PALLO- JA JÄÄKENTÄT: valaistus on päällä talvisin kun jää on luistelukunnossa
e) pukukoppien aukioloaika on jouduttu supistamaan määrärahojen supistuessa
f) tenniskenttien pinnoitteet kaipaavat uudistusta, ei ole voitu toteuttaa investointimäärärahojen
vähyydestä johtuen, vaikka tarve on selkeä
g) tekonurmi / tekojäätä ei ole investointiohjelmassa
h) PIENOISGOLF: liikuntavirasto ei ole rakennuttanut yhtään pienoisgolfrataa, eikä yhtään yrittäjää
ole lähestynyt virastoa ilmoittaen että haluaa vuokrata maa-alueen rakentaakseen
minigolfradan. Saarella on seikkailupuisto joka on rakennusviraston hallinnoimalla alueella,
liv oli vahvasti mukana puiston toteutuksen mahdollistamisessa
i) koira-asia ja roskikset ovat enemmän rakennusviraston asioita,
koiratarha tulossa sillan kupeeseen, rakennusvirasto vastaa tästä
j) punttihuoneen aukipitämistä on kokeiltu mm. niin että kentältä on saanut avaimen, sillä ikävällä
seurauksella että huone jäänyt auki ja painot varastettu, nykyinen lainsäädäntö vaatii että
irtopainoin varustettu kuntoilupaikkaa tulee valvoa joten emme voi antaa avaimia enää
suoraan asiakkaille
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Helpotusta hengittämällä

loin samaan aikaan Värttinässä, kurssien pitämistä oli luonnollisesti pakko
vähentää”, Johanna toteaa.

P

Voxmama

ysähtyminen, hiljentyminen ja
tietoinen hengittäminen auttoivat
laulaja-lauluntekijä Johanna Hytin
vaikean sairauden yli. Sairaudesta sai
alkunsa myös Voxmama: odottaville äideille suunnattu kivunlievitys- ja
mielenhallintametodi.
Kuunkuiskaajista ja Värttinästä tuttu
laulaja ja lauluntekijä Johanna Hytti kuuli reilu vuosi sitten sairastavansa aggressiivista melanoomaa. Hän oli hiljentänyt
vauhtia jo ennen sairastumista, mutta
sairaus oli se, joka hänet lopulta pysäytti.
”Tajusin, et tä olin käynyt ylikierroksilla jo vuosia. Mikään lepo ei ollut enää
auttanut: pää eli ihan omaa elämäänsä,
ja ajatukset laukkasivat hallitsemattomasti”, hän toteaa.
Johanna oli kokeillut erilaisia meditaatioita ja rentoutuksia, mutta läsnäolo
ja rauhoittuminen tuntuivat vielä kaukaiselta haaveelta. Kun lääkäri sitten soitti
ja kutsui Johannan keskustelemaan kasvotusten aiemmin poistetusta luomesta, Johanna tiesi, että kyse oli syövästä
ja että tämä tulisi olemaan vedenjakaja
hänen elämässään. Elämässä tulisi tästä
lähtien olemaan aika ennen syöpää ja
syövän jälkeen.

Ahdistus hallintaan
hengittämällä
Ensimmäiset viikot menivät shokissa itkien ja pitkillä lenkeillä koirien kanssa.
Kun paha olo iski, ja elämä tuntui luhistuvan, hän keskittyi hengittämiseen.
”Hengitin, kun en enää muuta jaksanut: sisään ja ulos, sisään ja ulos. Hiljalleen huomasin, että hetkenkin tietoinen keskittyminen omaan hengitykseen
auttoi jaksamaan taas pienen hetken
pidempään, eikä ahdistus tuntunut enää
niin musertavalta”, Johanna muistelee.
Kuin varkain hengittämisestä tuli turva ja apuväline sairauden käsittelemi-

sessä. Johanna keskittyi hengittämiseen
muun muassa tutkimusten ja kuvausten
aikana sekä ennen isoja leikkauksia.
”Kun kuvauskoneessa piti olla puoli tuntia täysin paikallaan, ja laatta oli
vain muutaman sentin päässä kasvoista, paniikki ja ahdistus meinasivat ottaa vallan. Tietoinen hengittämiseen
keskittyminen pysäytti kuitenkin tähän
hetkeen ja taltutti pelot.”

Seuraava askel: synnytyslaulu
Johanna oli ollut ammattinsa puolesta tekemisissä äänen ja hengittämisen
kanssa jo aiemmin. Laulajana ja laulunopettajana hän oli ollut kiinnostunut
hengittämisen vaikutuksesta ääneen ja
äänentuotantoon. Sen voimasta rentoutuskeinona hän sai omakohtaisen kokemuksen vasta sairastumisen myötä:
syntyi ymmärrys siitä, miten pienillä
asioilla mielen ja kehon voi loppujen
lopuksi rentouttaa.
Omaa ääntään Johanna oli käyttänyt
rentoutusmenetelmänä omaa poikaansa
odottaessaan.
”Kun 14 vuotta sitten odotin poikaani,
minulle vinkattiin neuvolassa synnytyslaulusta. Menin mielenkiinnosta kurssille.
Oman äänen hyödyntämisestä synnytyksessä oli minulle valtava apu”, hän kertoo.
”Kokeilin kyllä melkein kaikki mahdolliset muutkin kivunlievitykset, mutta
oman äänen hyminä oli kuin turvaköysi
koko synnytyksen ajan. Vasta jälkeenpäin olen tajunnut, että se oli eräänlaista
meditaatiota ja hetkeen pysähtymistä.”
Synnytyslaulukokemus oli niin hieno, että Johanna opiskeli vuonna 2006
synnytyslauluvalmentajaksi. Valmennukset lähtivät hyvin liikkeelle mutta
kilpistyivät muutaman vuoden jälkeen
euroviisuihin.
”Kuunkuiskaajien
euroviisuvoitto
mullisti elämän hetkeksi. Kun vielä lau-

Terveisin Stefan

GVLK-tennistä Kroatiassa
”GVLK:n tennismatka Adrianmerelle lokakuussa sai jälleen
paljon kiitosta! Viime vuoden Montenegron reissun jälkeen
vuorossa oli Kroatia ja sen helmenä pidetty Dubrovnik, joka
on kuuluisa mm. rikkaasta historiastaan. Tenniskulttuuristakaan
ei ole näillä seuduilla puutetta. Kroatia pelaa tänä vuonna Davis Cupin loppuottelussa, mutta vieraanvaraiset isännät pitivät
huolen siitä, että kentät olivat huippukunnossa reilun parinkymmenen hengen tennisporukkaa varten Helsingin Kulosaaresta.
GVLK:n valmentajien johdolla matkalla nautittiin valmennuksen lisäksi muusta oheisohjelmasta ja tietysti auringosta.”
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Muutama vuosi sitten Johanna ryhtyi
miettimään, mitä haluaisi elämässään
oikeasti tehdä. Tämän prosessin myötä
syntyi Voxmama: odottaville äideille
suunnattu kivunlievitys- ja mielenhallintametodi.
”Voxmaman ydin on oman äänen
käyttö rentouttavana elementtinä sekä
tietoinen hengittäminen. Siinä omaan
ääneen tutustutaan lempeästi ja monesti vähän kuin varkain”, hän sanoo.
”Moni kavahtaa jo ajatusta laulamisesta ja on täysin vakuuttunut siitä, ettei osaa laulaa lainkaan. Minä uskon ja
tiedän, että tämä on harhaluulo: meillä
jokaisella on ainutlaatuinen ääni. Pelot
ja väärät uskomukset vain lukitsevat
ne sisäämme.”
Tänä talvena Johanna lanseeraa Vox
World -sivuston, jonka alle kuuluu laulunopetusta, Voxmama, Voxbaby sekä
Vox to Work yrityksille ja yksityisasiakkaille.
”Olen itse käynyt läpi todella vakavat ääniongelmat, jotka vaikuttivat
myös työhöni. Tämä on entisestään
lisännyt haluani auttaa muita ihmisiä
löytämään oman äänensä ja sen kauneuden”, hän toteaa.
Äläys:
”Jos tämä elohiiri on saanut
hengittämisestä avun, se tehoaa
taatusti kehen tahansa!”
Kuka? Johanna Hytti, laulaja ja
laulunopettaja
Mistä tuttu? Kuunkuiskaajat- ja
Värttinä-lauluyhtyeistä
Kurssit? Voxmama-kurssit sunnuntaisin klo12-13 Mommy&Me,
Kulosaari
Miten tavoittaa? Lähetä sähköpostia: johanna.hytti@ingridmusic.fi

Itsenäisyyspäivä
6.12.
Kulosaaressa
Kulosaaren kirkko

Klo 10 Messu, saarnaa
emerituspäätoimiƩaja
Tapani Ruokanen, liturgina
kirkkoherra Markku RauƟainen,
kanƩorina Marika Leino.
Mukana Kulosaaren meriparƟo
ja Viipurin lauluveikot.
Klo 12 KunniakäynƟ
Leposaaren sankarihaudoilla.

Kulosaaren joulu
Joulun konsertit

Kulosaaren kirkossa

Return-orkesterin joulukonsertti
Ke 7.12. klo 19
Amore Classicon joulukonsertti
Ti 13.12. klo 19
Senioribarokkisoittajat
Annamari Pölhön johdolla.
Vapaa pääsy.
Joulukonsertti, lauluyhtye
La 17.12. klo 18,
Vapaa pääsy, ohjelma 10 e

Jouluaatto 24.12.

Kulosaaren kirkossa
Klo 14 Lasten ja perheiden
aattohartaus
Klo 15.30 Musiikillinen
aattohartaus
Klo 17 Julbön på svenska
Klo 22 Jouluyön messu

Leposaaren kappelissa
Klo 13 Julbön på svenska
Klo 14 Aattohartaus
Klo 15 Aattohartaus

Lukutuvan teemailta
Tervetuloa

Lukutupaan tammikuun teemailtaan
to 26.1.2017, jolloin äänessä on
Mika AnƩonen, joka on tunneƩu
St1-ketjun omistajana, uusiutuvan
energian puolestapuhujana ja myös
jääkiekkonuorten mesenaaƫna.

Kulosaaren Kokoomuksen
perinteiset jouluglögit
la 3.12. klo 11-14
Ukko Pekan puistossa:
lämmintä glögiä, pipareita ym.
TERVETULOA!

Kauneimmat
joululaulut

Kulosaaren kirkossa

Su 18.12. klo 18

Muut jäsenet:
Liisa Horelli
Maija Pakoma
Kirsti Santaholma
Senni Timonen
Susanna Toropainen
Henry Urbanowicz
Kari Lampén

Kulosaaren kirkossa
Klo 8 Joulukirkko

Kulosaaren kirkkovakka
Kaikille avoin Kulosaaren kirkkovakka ry:n tukema koƟruokalounas seurakuntasalissa kerran
kuukaudessa, keväällä 2017 seuraavina torstaina: 26.1, 23.2, 30.3,
27.4 ja 18.5 kello 13.00, hinta 3 euroa/henkilö.

Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf
hallitus/styrelsen 2016-2017
Satu Väkiparta, puheenjohtaja
Pentti Rantala, varapuheenjohtaja
Sarianne Reinikkala, rahastonhoitaja
Jenni Kallio, sihteeri

Joulupäivä 25.12.

satu.vakiparta@kolumbus.fi
pentti.rantala@pp3.inet.fi
sarianne.reinikkala@finncontainers.fi
jenni.h.kallio@evl.fi
liisa.horelli@aalto.fi
mpakoma@welho.com
kirsti.santaholma@gmail.com
senni.timonen@kolumbus.fi
susanna@hi5solution.com
henry.urban46@gmail.com
kari.lampen@rymaco.fi
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Kulosaaren kirkkovakka ry on kulosaarelainen yhdistys, jonka tarkoituksena on seurakunnallisen toiminnan tukeminen Kulosaaressa.
Lisätietoja voit kysyä ja tai liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä osoitteeseen:
kirkkovakka@outlook.com

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
sähköposti- tai postiosoitteesi.
Skriv ditt namn samt din e-mail eller
postadress i meddelandefältet.
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

Julkinen tiedote. Jaetaan kaikkiin 00570 postinumeroihin.
Offentligt meddelande. Delas ut till alla 00570 postnummer.

Hertta tuo luomu- ja
lähiruoan joulupöytääsi
Hertan n. 20 000 tuotteen valikoiman ansiosta jokaisella on
mahdollisuus rakentaa juuri omanlaisensa joulupöydän.
Me emme karsi ja pienennä valikoimiamme tehokkuuden nimissä
vaan haluamme jatkossakin antaa asiakkaalle mahdollisuuden
valita, mitä Hän haluaa ostaa. Voit kertoa henkilökunnalle,
jjos meiltä puuttuu joku Sinulle tärkeä tuote.
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