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I        Kulosaari

K esä ja kivat Kulosaaren ta-
pahtumat tulevat taas. Kou-
lut päättyvät ja päättäjäisiä 
juhlitaan Brändö Seglaren 

School’s out -tapahtumassa. Ai-
kuiset voivat ottaa varaslähdön 
kesään HYGGEHYPPELYSSÄ! 
Leikkimielisessä suunnistuski-
sassa tutustut kulosaarelaisiin ja 
myös Kulosaaren historiaan. 

Kesällä on lapsille tarjolla mo-
nenlaista tekemistä saarellamme: 
taidetta, teatteria, tennistä, pur-
jehdusta ja tietysti jalkapalloa. 
Facebookiinkin on toivottu infoa 
aina, kun ikioma jalkapallojouk-
kueemme Kulps pelaa, jotta ylei-
sö osaa tulla kannustamaan.

Elokuun 28. päivänä (keskiviik-
kona) kokoonnutaan Kluuvin 

puistoon juhlimaan perinteisin 
menoin Kulosaari-päivää ja kuu-
lemaan, kuka on valittu vuoden 
2018 Vuoden kulosaarelaiseksi.

Lisäksi Kulosaaren kesässä on 
luvassa erilaisia kirppiksiä, ke-
säravintoloita, onkitapahtumia, 
joogaa, perhekahvila keskiviik-
koisin Risto Rytin puistossa jne. 

Aurinkoisia kesäpäiviä voi myös 
viettää Kluuvin puiston pikni-
killä, paistattelemalla Mustikka-
maan hiekkarannalla tai vaikka 
vain kävelemällä ympäri saartam-
me maisemia ihaillen. Kulosaa-
resta kotipaikkana voi olla ylpeä. 
Vaalitaan oman kotikylämme ai-
nutlaatuisuutta – ja ennen kaik-
kea nautitaan Kulosaaren kesäs-
tä!

S ommaren nalkas och då 
ordnas  det en hel del ro-
liga aktiviteter på Brändö. 
Skolterminen tar slut  och 

vi firar avslutningen på Brändö 
Seglares ” Schools out ” -kväll.
De vuxna kan  tjuvstarta inför 
sommaren och delta i den lekful-
la orienteringstävlingen där man 
kan träffa Brändöbor och även 
bekanta sig med öns historia.

På sommaren erbjuds det myck-
et skojigt för barnen på Brändö: 
bl.a konst, teater, tennis, segling 
och naturligtvis fotboll. Brändö-
borna har önskat information 
på Facebook om tidpunkterna 
för vårt eget fotbollslag Kulps 
matcher, så att publiken kan vara 
på plats  och heja.

I        Brändö
Den 28 augusti ( onsdag ) samlas 
vi i Gloparken för att enligt gam-
mal tradition fira Brändödagen. 
Då får vi också höra vem som 
valts till ”Årets Brändöbo” 2018.
Det utlovas bl.a olika lopptorg, 
sommarrestauranger, mete-eve-
nemang, yoga och familjecafé i 
Ristos park på onsdagarna.

Under soliga sommardagar kan 
man njuta av en  picnic i Glo-
parken, sola sig på Blåbärslan-
dets sandstrand eller bara vandra 
runt ön och njuta av den vackra 
naturen. Vi kan vara stolta över 
vår hemort Brändö. Låt oss ta 
vara på allt det unika som vår 
hemö erbjuder oss och framför 
allt skall vi njuta av sommaren på 
Brändö!

K a n n e n  k u v a :  L e e n a  S i i k a n e n
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aikuisten suunnistustapahtuma
31.5.2019 Kulosaaressa!

HYGGEHYPPELY

1.

2.

1. rass Musskkamaan telakan ravintolassa alkaen klo 18
2. rass Kuparilyhty
3. rass Tennisseura GVLK:n kahvila
4. rass Purjehdusseura Brändö Seglaren ravintola klo 21 mennessä

Rasteilla on kysymyksiä tai tehtäviä
Jury: Kulosaaren Hyggehyppely--imi (Nina, Satu & Suvi)

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN!

3.

4.

HYGGEILYÄ, SUUNNISTUSTA & HAUSKANPITOA 
Nyt ei tarvitse mennä saarta pidemmälle, vaan hauskaa 
voi pitää LÄHIKUPPILOISSA!
Tule mukaan tutustumaan saaremme ravintoloihin ja 
naapureihin. Voit osallistua yksin tai yhdessä tuuujesi kanssa. 
Kilpailu on leikkimielinen eikä vaadi suunnistuskokemusta. 
RaRasteja on sopivas- Mus-kkamaalta BS:lle, 
jossa vietetään School´s out-bileitä. 
Tapahtuma ei maksa mitään, kisajuomia on tarjolla rasteilla 
maksua vastaan. 

Kulosaarelaiset ry
Brändöborna rfTIEDOTTAA

K ulosaarelaiset ry:n järjestämä 
toiminta on tarkoitettu kaikil-
le kulosaarelaisille. Tapahtumat 
ovat periaatteessa maksuttomia. 

Vuoden päätapahtuma on perinteisesti 
elokuussa järjestettävä Kulosaari-päivä. 
Tilaisuus onnistuu parhaiten, kun mu-
kana on monia talkoolaisia eikä pelkäs-
tään seuran hallituksen jäseniä.  

Tässä avoin kutsu ja haaste osallis-
tua Kulosaari-päivään järjestäjänä. 
Kulosaarelaiset ry:n tavoitteena 

on saada paikalle mahdollisimman 
monia saaren toimijoita esittelemään 
toimintaansa. Esittelynä voi toimia 
jokin (leikkimielinen) kilpailu, 
toimintanäytös, ruokaan liittyvä 
tapahtuma (räiskäleiden, vohvelien, 
makkaran paistaminen…). 

Seuran säännöllisin toimintamuoto on 
Lukutupa Kulosaaren yhteiskoulun 
kirjastossa. Myös siihen toimintaan 
kutsutaan talkooväkeä. Kulosaarelaiset 
vapaaehtoiset ovat valvomassa Lukutu-

vassa tiistaisin ja torstaisin klo 16–19. 
Yksi vuoro kestää 90 minuuttia. Jos asia 
kiinnostaa sinua, ota yhteyttä (kirsti.
santaholma@gmail.com). Saat alku-
syksystä ehdotuksen valvoa pari kolme 
kertaa syksyn aikana. Lukutuvassa pide-
tään muutaman viikon välein teemailto-
ja. Tule mukaan kuulemaan esityksiä tai 
ehdota asiantuntijaksi itseäsi tai tunte-
maasi henkilöä. Yhdessä saadaan hyvää 
aikaan. 

Jos et vielä ole Kulosaarelaiset ry:n jäsen, asia korjaantuu helposti  
maksamalla jäsenmaksun (15 tai 25 euroa)  

Kulosaarelaiset ry:n tilille FI11 2183 1800 0135 11,  
viestikenttään oma nimi ja sähköpostiosoite. 

Om du inte ännu är medlem i Kulosaarelaiset ry- Brändöborna r.f  
kan du reparera skadan genom att avlägga  

medlemsavgiften  (15 €/ personmedlem eller 25 €/ hela familjen)   
till föreningens konto: FI11 2183 1800 0135 11. Skriv in ditt namn och  

din e-postadress i meddelandefältet. 
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KULOSAARELAISIA  ARKKITEHTEJÄ  osa 5
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

A rmas Lindgren syntyi vuonna 
1874 Hämeenlinnassa. 
Hän opiskeli Helsingin Poly-
teknillisessä Opistossa arkki-

tehtuuria yhdessä Herman Geselliuksen 
ja Eliel Saarisen kanssa. Nämä kolme 
nousevaa tähteä perustivat jo opiske-
luaikanaan, vuonna 1896, yhteisen toi-
miston, nimellä Gesellius – Lindgren 
– Saarinen. Nuori toimisto voitti pian 
arkkitehtikilpailun Katajanokalle si-
joittuneesta ns. Tallbergin talosta, joka 
myös toteutettiin voittajien yhteisenä 
suunnitteluprojektina, Satama- ja Luot-
sikatujen kulmaan. Siellä rakennus edel-
leen seisoo hyväkuntoisena ja erottuu 
edukseen Katajanokan katukuvassa.
Toimiston alkuaikojen näkyvin työ oli 
kuitenkin Suomen paviljonki Pariisin 
maailmannäyttelyyn vuonna 1900. Se si-
jaitsi näyttelyalueella hyvin edullisella ja 
näkyvällä paikalla ja saavutti näin kan-
sainvälistä mainetta eräänä kansallisro-
manttisen tyylisuunnan merkkitöistä. 
Rakennus muistutti torneineen hieman 
pientä kivikirkkoa, mutta se purettiin 
näyttelyn päätyttyä. Sen sisätiloista teh-
tiin täydellinen tietokonemallinnus kat-
tofreskoineen ja huonekaluineen Akseli 

ARMAS LINDGREN
Vahva kädenjälki ja oma katu Kulosaaressa     

T E K ST I :  H E I K K I  K U K KO N E N

K U VAT:  F I N N A STA  J A  K I R ST I  S A N TA H O L M A

Kulosaaren Casino • KUVA: Kuultokuva, Valokuvaaja 1960–1969  

Gallen-Kallelan museoon Tarvaspää-
hän joitakin vuosia sitten. Katsoja saat-
toi liikkua mallinnuksessa virtuaalisesti 
miten halusi. Suuren yleisösuosion saa-
vuttanut mallinnus saataneen lähiaikoi-
na museon pysyvästi esillä olevaksi näh-
tävyydeksi.
Kolmikko sai kansallisromanttisen tyy-
lin tunnustettuina taitajina useita mer-
kittäviä tehtäviä, mm. Hvittorpin ison 
ja komean huvilan Kirkkonummelle, 
Kansallismuseon päärakennuksen ja 
Vakuutusyhtiö Pohjolan pääkonttorin 
Helsinkiin, Tampereen Säästöpankin 
pääkonttorin ja Suur-Merijoen karta-
non uljaan päärakennuksen Viipurin 
maalaiskuntaan. Viimeksi mainittu kui-
tenkin valitettavasti tuhoutui täysin Jat-
kosodassa.
Kotimaassa toimiston ehkä näkyvin ja 
erikoisin aikaansaannos oli kumppanus-
ten yhdessä suunnittelema ja vv. 1902-
03 rakennuttama, ajan muodin mukai-
nen ’erämaa-ateljee’ Kirkkonummelle, 
Hvitträsk-järven itäpäähän. Komea ra-
kennusryhmä sisälsi kolme asuntoa, yh-
den jokaiselle toimiston osakkaalle sekä 
yhteiset toimistotilat. Sittemmin kirja-
via vaiheita kokenut rakennusryhmä on 

nykyään museona. Se kertoo maineik-
kaan arkkitehtikolmikon nuoruusvuo-
sien töistä sekä heidän elämäntavastaan 
ja ihmissuhteistaan hyvin intiimillä ja 
todenmukaisella tavalla.
Yhteisen toimiston hajottua vuon-
na 1905 perusti Armas Lindgren heti 
oman yksityistoimistonsa. Senkin työ-
lista on komeaa luettavaa: Helsinkiin 
mm. Uusi ylioppilastalo sekä vakuu-
tusyhtiöiden Suomen ja Kalevan pää-
konttorit, Haikon kartano Porvooseen 
sekä kirkkorakennukset Säynätsaloon, 
Valkealaan, Noormarkkuun ja Kuusan-
koskelle.
Armas Lindgren suunnitteli myös 
Viroon merkkirakennuksia; Vane-

Arkkitehti Armas Lindgren 
KUVA: Daniel Nyblin, 1908 Dresden

Ribbingshof, alkuperäispiirros
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muine-teatterin Tarttoon ja Esto-
nia-teatterin Tallinnaan. Jälkimmäisen 
suunnittelussa oli mukana toimistoon 
palkattu nuori arkkitehti Wivi Lönn, 
eräs maamme ensimmäisiä naisarkki-
tehtejä ja myöhemmin ensimmäinen 
oman toimiston perustanut ja näyttävän 
työuran tehnyt nainen maassamme.
Kulosaareen Lindgren suunnitteli mm. 
Kulosaaren Casinon ja Leposaaren 
siunauskappelin sekä aivan uusia uria 
suomalaiseen asuntosuunnitteluun au-
koneen Ribbinginhovin riviomakotita-
lokokonaisuuden, Vanhan Kelkkamäen 
ja Kulosaarentien väliin. Tuo merkittä-
vä työ jäi lopulta lähes ainoaksi lajinsa 
edustajaksi maassamme, vaikka saman-
kaltaisia kortteleita oli Bertel Jungin 
vuoden 1917 asemakaavaankin piirretty 
useita erilaisia. 
Kiinan kansantasavallan suurlähetystön 
nykyisenä kansliana toimiva iso ja ko-
mea rakennus, alunperin vuodelta 1917, 
Vanhan Kelkkamäen ja Hopeasalmentie 
välissä, on niinikään hänen toimistonsa 
käsialaa. Tuon tontin kohdalla kiinteis-
tön omistajahistoria on erikoisen väri-
käs aina vuoteen 1952 asti, jolloin sen 
osti Kiina. 
Myös vuodelta 1925 peräisin oleva, mel-
ko vaatimaton kivihuvila Marsalkantien 
ja Bertel Jungin tien kulmassa on Lind-
grenin toimiston käsialaa. Tuossa talos-
sa asui vuodesta 1925 aina kuolemaan-
sa asti kuopiolaissyntyinen liikemies 

Hannes Kolehmainen. Hänet maamme 
urheiluhistoria tuntee kestävyysjuok-
sun ensimmäisenä suurmiehenämme, 
viisine olympiamitaleineen ja seitsemän 
kertaa maailmanennätyksen rikkoneena. 
Häneen liitettiin jo ennen Paavo Nur-
mea epiteetti ’mies joka juoksi Suomen 
maailmankartalle’. Hannes Kolehmai-
nenkin sai Kulosaaren satavuotisjuhlien 
yhteydessä vanhan kotitalonsa sisään-
käyntiin muistolaatan. Sen paljasti sil-
loin yhtä monta olympiakultaa aikanaan 
juossut Lasse Virén.
Niinikään Marsalkantien varrella, Ho-
peasalmen kainalossa, sijaitsi Lindgre-
nin kulosaarelaiselle ystävälleen, kuvan-
veistäjä Wäinö Aaltoselle suunnittelema 
ateljeerakennus. Se purettiin tulipalon 
pahoin turmelemana vuonna 1966. Hä-
vinneen talon kohdalla on kiviaidassa 
pronssinen muistolaatta.
Armas Lindgren kuului Kulosaaren hu-
vilakaupunkiyhtiön alkuperäisiin perus-
tajiin. Hän oli vaimoineen yhtiön perus-
tamisen jälkeen myös aika monen tontin 
väliaikaisomistajana, mikä käy ilmi Kulo-
saaren kiinteistökirjan tiedoista. Hän asui-
kin saarella, Armas Lindgrenintie 21:ssä, 
itse suunnittelemassaan puuhuvilassa 
vuodesta 1913 aina kuolemaansa saakka 
v. 1929. Tuolla tontilla sijaitsevat nykyään 
Puolan suurlähetystön rakennukset.
Armas Lindgrenin piirtämänä voidaan 

Arkkitehti Armas Lindgren 
KUVA: Daniel Nyblin, 1908 Dresden

Ruotsinkielinen koulu (nykyään Brändö lågstadieskola ja 
Brändö gymnasium) KUVA: Museovirasto

Leposaaren kappeli 
KUVA: Knapas Marja-Terttu, Museovirasto

Kuvanveistäjä Wäinö Aaltonen ateljeensa 
pihalla Kulosaaressa (Marsalkantie 16) 

KUVA:  Volker von Bonin 1952

Villa Kolehmainen, Marsalkantie 12

Kiinan suurlähetystö Vanhalla kelkkamäelläLindgrenin kotitalo Armas Lindgrenin tiellä

Kulosaaren 
kellotapuli
KUVA: Inge Engström

pitää myös Kulosaaren betonista kel-
lotapulia, sillä hän oli tehnyt alustavan 
suunnitelman, jonka toteuttaminen jäi 
hänen tyttärensä Helenan viimeisteltä-
väksi hänen kuoltuaan vuonna 1929.

KUVA: Finnasta

Villa Savolainen, Wäinö Aaltosen tie 11
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EKOMPAA  ja KUKOISTAVAMPAA
ELÄMÄÄ KULOSAARESSA

osa 2

Flower power – kukkaisvoimalla 
hyönteisten avuksi  

K evään alku ei ole kiireistä puuhaa 
ainoastaan puutarhurille, vaan 
jo varhain keväällä myös kima-
laiskuningattaret ovat liikkeellä. 

Tätä kirjoittaessani kevään ensimmäiset 
lämpimät ja aurinkoiset päivät ovat kä-
sillä, ja ahkera kimalaiskuningatarkin on 
jo bongattu hangen lomasta nousseiden 
scillojen ja krookusten luota pörräämäs-
tä. Juuri varhainen kevät on kuulemma 
kimalaisille erityisen kriittistä aikaa löy-
tää ravintoa – jos kuningatar ei siinä on-
nistu, jää koko pesä perustamatta. Viime 
syksynä istutin varmuuden vuoksi pihal-
le lisää scilloja juuri kimalaisia ajatellen, 
kun pelkäsin alkuperäisten kukkien ehkä 
ottaneen nokkiinsa kaikesta siitä kuop-
suttelusta ja muokkauksesta, jota tein 
kesällä. Onneksi pölyttäjäbuffet näyttää 
nyt avautuneen tänäkin vuonna ajoissa 
toivottamaan kevään ensimmäiset vie-
raat tervetulleeksi.

Hyönteisten menestyminen on ajan-
kohtainen aihe, koska kuudennen suku-
puuttoaallon mukana myös hyönteisten 
määrän ja kokonaisten lajienkin on ha-
vaittu vähenevän nopeasti. Hyvä puo-
li asiassa on kuitenkin se, että erilaisia 
tapoja auttaa hyönteisiä on monia.        

Jos sinulla on käytössäsi parve-
ke tai piha, voit tarjota pölyt-
täjähyönteisille kukkia. Myös 
sokeri- tai hunajavettä voi 
laittaa tarjolle, ja siitä voi 
olla suuri apu uupuneille 
pörriäisille viime kesän kal-
taisen kuivuuden ja helteen yl-
lättäessä. Kannattaa kuitenkin 
muistaa varmistaa, että veden 
varaan joutuneet hyönteiset 
pääsevät sieltä ylös, esimer-
kiksi asettamalla astiaan myös 
kivi, tai tarjoilemalla nestettä 
pienestä lusikasta.  

Hyönteishotelli on ollut 
viime vuosien hitti, ja hyvin 

Tämän palsta tarjoaa täsmälääkettä ilmastoahdistuksen ja muidenkin ympäristöhuolien 
hoitoon. Lääkärin määräykseen kuuluu sekä isompia että pienempiä tekoja, joita meistä 
jokainen voi tehdä ainakin joskus, jos haluaa auttaa luontoa. T E K ST I :  S U V I  L A U K K A N E N

K U VA :  I N G E  E N G ST R Ö M

kannatettava sellainen. Sen lisäksi hyö-
dyllisille hyönteisille voi tarjota suotui-
sia elinympäristöjä jättämällä pienen 
osan puutarhasta siistimättä ja mm. leh-
det poistamatta. Sivumennen mainiten, 
lehdet ovat myös erinomainen kate-
materiaali ja maanparannusaines, joten 
pienestä homssuisuudesta voi olla ajan 
oloon iloa myös puutarhurille itselleen.

Katsellessani Kulosaaren loputtoman 
tuntuisia taloyhtiöiden nurmiaavikoita 
– ja kuunnellessani korvia särkevää me-
teliä niiden jatkuvasta leikkuusta ja leh-
tien puhaltelusta – olen myös miettinyt, 
eikö sellaisille piha-alueille, joilla ei ole 
tarkoitus kävellä, kannattaisi ennemmin 
istuttaa kukkaketo nurmikon tilalle? 
Taloyhtiö säästäisi hoitokuluissa, kun 
ainoa tarvittava hoito perustamisen vai-
van jälkeen olisi kedon niittäminen 1-2 
kertaa kesässä. Asukkaat ja ohikulkijat 
saisivat kaunista katseltavaa ja myös 
luonto kiittäisi.

Haastankin kaikki Kulosaaren talo-
yhtiöiden asukkaat ainakin pohtimaan 
tätä mahdollisuutta ja ehdottamaan sitä 
omille taloyhtiöiden hallituksilleen, mi-
käli punnitsevat idean hyväksi.

Ne, joilla tarkoitukseen soveltuvaa 
pihaa ei ole, voivat edistää Helsingin 
kaupungin nurmikoiden muuttamis-
ta soveltuvin paikoin kukkakedoiksi. 

Loppusyksystä kaikki helsinkiläiset 
voivat nimittäin äänestää osallis-

tuvan budjetin suunnitelmaa, 
joka löytyy otsikon ”Nur-
mikot kukkakedoiksi 
ja kaupunkiviljelmiksi - 

apua ilmastolle, pölyttäjille 
ja Itämerelle” alta kaupungin 
OmaStadi-sivustolta. Suun-
nitelman taustavoimista löy-
tyy allekirjoittaneen lisäksi 
mm. Dodo r.y. Myös Baltic 
Sea Action Group eli Elävä 
Itämeri -säätiö on ollut aina-
kin alustavasti kiinnostunut 
osallistumaan hankkeeseen.

Lisäksi hyönteisiä voi aut-

taa suosimalla luomutuotettua ruokaa. 
Luomun ympäristöystävällisyydestä 
käydään välillä kiistoja, mutta hyönteis-
ten kannalta ajatellen luomu taitaa kui-
tenkin olla torjunta-aineiden puuttumi-
sen vuoksi parempi valinta.

P.S. Edellisessä numerossa palstalla 
vinkattiin, miten hyvää ja luontoystä-
vällistä liikuntaa on poimia luonnosta 
ja kadultakin tupakantumppeja seka-
jätteeseen. Myöhemmin keksin, että 
vanhat tylppäpäiset sokeripalaottimet 
tekevät työstä oleellisesti nopeampaa. 
Lisäksi niiden avulla sormet tai hanskat 
eivät likaannu. Sokeripalaottimet mah-
tuvat juuri sopivasti kulkemaan mukana 
taskussa vanhan muovisen leipäpus-
sin sisällä. Näin voi siis antaa uuden 
ja hyödyllisen elämän keittiön vanhalle 
turhakkeelle!

TUNNETKO SIVUN 7 KUKAT?
T E K ST I  J A  K U VAT:  K I R ST I  S A N TA H O L M A

Seuraavalla sivulla on kuvia tämän 
kevään ensimmäisistä kukista Kulo-
saaressa. Useimmat niistä kasvavat 
katujen ja teiden varsilla, muutamat 
puistoissa ja pihoilla. Aika monet 
ovat aidosti villejä mutta osa karku-
laisia, puutarhoihin istutetuista kas-
veista villiintyneitä. Niinpä niiden 
tunnistaminen ei ole aina helppoa. 
Lukijoiden tehtävänä on yhdistää 
kukkien nimet ja kukat. Jatkotehtä-
vä no 1 voisi olla etsiä samat kukat 
luonnosta ja no 2 kuvata seuraavak-
si löytyvät 16 kukkaa. Tunnistusteh-
tävän oikea vastausrivi löytyy tämän 
sivun alalaidasta. 
1 – B, 2 – A, 3 – D, 4 – L, 5 – F, 
6 – C, 7 – G, 8 – H, 9 – E, 
10 – K, 11 – N, 12 – O, 13 – I, 
14 – P, 15 – M, 16 – J
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(1) Helleborus  (2) Helmihyasintti  (3) Keto-orvokki  (4) Kevätkynsimö  (5) Kirjokevättähti (6) Kiurunkannus  (7) Lesken-
lehti  (8) Lumikello  (9) Mukulaleinikki  (10) Pelto-orvokki  (11) Pikkukäenrieska  (12) Posliinihyasintti  (13) Sinivuokko  
(14) Valkovuokko  (15) Voikukka  (16) Vuorenkilpi

TUNNETKO KULOSAARESSA 17. – 30.4.2019 KUVATUT KUKAT?

A

B

C
D

E

M

N

O

P

K

LJ

I

F
G

H
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K ulosaaren yhteiskoulu suunnitte-
lee rakennuksensa laajentamista. 
Taustalla on oppilasmäärän voi-
makas kasvu koko Helsingissä 

sekä erityisesti voimassa oleva kaupun-
ginvaltuuston strategia, jonka mukaan 
englanninkielisen opetuksen määrä 
kaksinkertaistetaan kaupungissa. Ku-
losaaren yhteiskoulu on avainasemassa 
englanninkielisen opetuksen kasvatta-
misessa.

Laajennusosaa suunnitellaan nykyi-
sen rakennuksen kaakkoispuolelle, eli 
suurjännitesähkölinjan ja kouluraken-
nuksen väliin. Maaliskuussa julkistettu 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
keräsi runsaasti palautetta. Palauttees-
sa puollettiin yleisesti koulun laajenta-
mista, mutta toivottiin olemassa olevan 
luonnon säilyttämistä mahdollisimman 
laajalti. Uusimmissa suunnitelmaluon-
noksissa on huomioitu toiveet mm. 
poistamalla suunnitelmasta autojen py-
säköintialue ja siihen liittyvät ajoväy-
lät sekä tekemällä siivestä matalampi. 
Ilmastotavoitteita pyritään toteutta-
maan mm. suunnittelemalla rakennus 
puurunkoiseksi. Asemakaavoituksessa 
varaudutaan myös pidemmän aikavälin 
tarpeisiin suunnittelemalla liikunta- ja 
monitoimisali nykyisen koulurakennuk-
sen ja Itäväylän väliin.

Laajennuksen asemakaavoitus etenee 
kuluvan vuoden aikana.

Kulosaareen uusi tilapäinen 
opetus- ja päiväkotirakennus 
elokuuksi
Kooste Helsingin kaupungin, kaupun-
kiympäristön toimialan tiedotteista

Kulosaareen on tulossa Daghem-
met Domus -päiväkodin, Brändö 
gymnasium -lukion ja suomen-
kielisen esiopetuksen käyttöön 
tilapäinen rakennus. Hanke tuo 
Kulosaareen lisää suomenkieli-
sen varhaiskasvatuksen paikkoja 
ja uusia pienimpien lasten ruot-
sinkielisen varhaiskasvatuksen 
paikkoja, jotka nykyisin puuttuvat 
alueelta kokonaan.

Daghemmet Domus -päiväkoti (Kulo-
saarentie 4) tarvitsee uudet tilat, kos-
ka nykyisten tilojen kunto ei ole hyvä, 
eikä niihin voi sijoittaa pienimpiä lapsia 

LISÄRAKENTAMISTA KULOSAARESSA
Kulosaaren yhteiskoulun laajennushanke (Lauri Halla, rehtori)

KSYK:n kuvassa näkymäluonnos 3.5.2019. Uutta on kuvassa oikealla oleva kolmiosainen rakennus. 

lainkaan. Brändö gymnasium -lukion 
ja ala-asteen koulurakennuksen (Ståhl-
bergintie 2) tilat eivät riitä nykyiselle 
oppilasmäärälle, ja lisätilaa tarvitaan 
vähintään 50 oppilaalle. Alueelle tarvi-
taan myös uusia paikkoja suomenkie-
liselle varhaiskasvatukselle (28 paik-
kaa). Hankkeen avulla halutaan turvata 
alueen lähipalveluja.

Työmaalla aloitetaan 
valmistelevat työt pian
Varsinaista rakentamista edeltävät val-
mistelevat työt aloitetaan mahdollisim-
man pian, koska uudet tilat suunnitel-
laan otettavaksi käyttöön jo elokuussa. 
Valmistelevia töitä ovat muun muassa 
työmaa-aidan rakentaminen, maamas-
sojen vaihto, tarvittavien huolto- ja 
saattoliikenteen kulkuväylien valmiste-
lu sekä puiden kaato ja puiden suojaus. 
Työmaaliikenne on vilkkainta hankkeen 
alkuvaiheessa.

Sijainti valikoitui useasta 
vaihtoehdosta 
Kaupungin 10.4.2019 antaman tiedot-
teen mukaan rakennus oltiin sijoitta-
massa Juliuksenpuiston pohjoisosaan, 
mutta 26.4. julkaistiin uusi tiedote, jon-
ka mukainen toiminta on jo alkanut tätä 
koostetta kirjoitettaessa 6.5.
Useat kulosaarelaiset olivat olleet yh-
teydessä kaupunkiin ja toivoneet, ettei 

Juliuksenpuistoon rakennettaisi. Ku-
losaarelaisten yhteydenottojen ja eri 
sijoitusvaihtoehtojen arvioinnin perus-
teella paviljonki on päätetty sijoittaa 
Vuorineuvoksentielle puiston viereisel-
le alueelle, josta on jo valmiiksi kaadet-
tu jonkin verran puustoa. Uusi raken-
nuspaikka on myös kauempana alueella 
kulkevista voimalinjoista kuin Juliuk-
senpuistoon alustavasti suunniteltu ra-
kennuspaikka.

Paviljongille tutkittiin myös seuraa-
via sijainteja:
• Eugen Schaumanin puisto. Se ei 

tulvaniittynä sovi palvelurakentami-
seen. Lisäksi puisto on muun muassa 
osa Kulosaaren huvilakaupungin val-
takunnallisesti merkittävää rakennet-
tua kulttuuriympäristöä (RKY 2009).

• Lars Sonckin tien päässä tennishallin 
vieressä oleva puistotontti. Rakennus 
ja tarvittavat pihat eivät mahdu sin-
ne.

• Risto Rytin puisto. Rakentaminen 
turmelisi vasta kunnostetun puiston. 
Rakennus ja sen piha jouduttaisiin 
sijoittamaan alueen keskelle. Huolto-
reitti ja piha valtaisivat suuren osan 
puistosta.

• Kramerinlehto on luokiteltu arvoym-
päristöksi 1900-luvun alun klassis-
mia edustavana puistona. Puistossa 
on mm. suihkulähde ja kiviportaita.
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Lisätietoja rakennustyöstä:  
Mer information om byggnadsarbetet
Projektipäällikkö / Projektchef  
Jari Miettinen
jari.miettinen@hel.fi  
p. / tfn 09 31036973  
Helsingin kaupunki / Helsingfors stad
Kaupunkiympäristö/rakennuttaminen  
Stadsmiljön/byggherreverksamhet

Platsen för den tillfälliga skol- 
och daghemsbyggnad som ska 
byggas på Brändö har fastställts
Den tillfälliga skol- och daghemsbyggnad 
som planerades i Juliusparken på Brändö 
kommer att placeras i närheten av Julius-
parken, på andra sidan Bergsrådsvägen. 
Lokalerna i byggnaden ska användas av 
Daghemmet Domus, Brändö gymnasium 
och daghemmet Kulosaari. 
Många Brändöbor har kontaktat staden 
med önskemål om att man inte ska byg-
ga i Juliusparken. Till följd av Brändö-
bornas synpunkter och utgående från 
en bedömning av olika placeringsalter-
nativ har man beslutat att placera pavil-
jongen på ett område bredvid parken, 
där en del träd redan har fällts. Den nya 
byggplatsen är också längre bort från 
de kraftlinjer som löper genom områ-
det än den byggplats som preliminärt 
planerades i Juliusparken. 

Flera alternativa  
placeringar utreddes 
Utgångspunkten var att hitta en plats 
för paviljongen som hade en så liten in-
verkan som möjligt på vardagen för de 
som använder platsen och för områdets 
invånare. 

För paviljongen undersöktes Julius-
parken och fyra andra alternativ för 
placering:
1. Eugen Schaumans park lämpar sig 

inte för servicebyggande eftersom 

den är en översvämningsäng. Därtill 
hör parken bland annat till en kultur-
miljö med villastaden på Brändö som 
har riksomfattande betydelse (RKY 
2009). 

2. Parktomten bredvid tennishallen i än-
dan av Lars Soncks väg har inte ut-
rymme för både en byggnad och går-
den som behövs.

3. Användning av Risto Rytis park skul-
le förstöra en park som alldeles nyss 
renoverats. Man skulle tvingas place-
ra byggnaden och dess gård i mitten 
av området. Servicevägen och gården 
skulle kräva en stor del av parken. 

4. Kramerslunden har klassificerats som 
en värdefull miljö som en park som 
representerar tidigt 1900-tals klassi-
cism. I parken finns bl.a. en fontän 
och stentrappor.

Som ett alternativ till Juliusparken före-
slog några av invånarna i området även 
tomten söder om Kulosaaren ala-aste 
(Werner Wiréns väg), men den är inte 
längre ledig.

Daghemmet Domus behöver nya lo-
kaler eftersom de nuvarande trånga 
lokalerna är i dåligt skick och de allra 
yngsta barnen inte alls kan placeras dit. 
Lokalerna i Brändö gymnasium och låg-
stadieskolas byggnad är likaså inte till-
räckliga för det nuvarande elevantalet, 
och extra utrymme behövs för minst 50 
elever. Det behövs också nya platser för 
det finskspråkiga daghemmet i områ-
det. Med paviljongen vill staden trygga 
närtjänsterna för Brändöborna.

I planeringen av gården har man be-
aktat trafikbullret från Österleden.

De förberedande arbetena före det 
egentliga bygget kommer att startas i 
parken så fort som möjligt, eftersom lo-
kalerna behövs redan i början av augus-
ti. Exempel på förberedande arbeten är 
byggande av stängsel, byte av jordmas-

Ilmakuvassa paviljongin sijainti. Tarkat piirustukset ovat vielä tekeillä. Kuvan lähde: Helsin-
gin kaupunki • På flygbilden ser man paviljongens läge. De exakta ritningarna är ännu under 
arbete. Bildkälla: Helsingfors stad.

sor, beredning av nödvändiga vägar för 
service- och skjutstrafiken samt fällning 
och skydd av träd. Byggplatstrafiken är 
livligast i början av projektet.

Korttelitalon ja kellotapulin  
väliin tulossa kolme kerrostaloa 
Helsingin kaupungin asunnot Oy Hekalle 
on viime vuonna myönnetty rakennus-
lupa kolmelle kerrostalolle osoitteeseen 
Kyösti Kallion tie 1 a. Tontti rajautuu 
pohjoissivultaan Kyösti Kallion tiehen 
ja länsipuolella Werner Wirénin tiehen. 
Ohessa olevan voimassa olevan asema-
kaavan mukaan Werner Wirénin tien ete-
läpuolelle voi myös rakentaa kerrostaloja 
(AK-merkintä). Valkoisella pohjalla nä-
kyy vanhempaa kaavaa, jonka mukaan on 
jo rakennettu kerrostaloja. Vihreällä poh-
jalla on merkitty Lempi Alangon kallio 
puistoineen.

Vaaleansinisellä pohjalla ovat Kulosaa-
ren ala-asteen koulu ja Päiväkoti Kulosaa-
ri. Sillä tontilla oleva pallokenttä tulee saa-
maan tekonurmikatteen vielä ennen kesää.

Tietoa kerrostalojen rakennushank-
keesta on löytynyt seuraavasti kau-
pungin tiedotteista: 
Päätettiin aloittaa seuraavien uudiskohtei-
den rakentaminen: Heka Kulosaari Kyösti 
Kallion tie 1 a Helsingin Kulosaareen ra-
kennettavan asuinkerrostaloyhtiön raken-
nesuunnittelu. Suunnittelukokonaisuus 
sisältää seuraavan perustettavan erillisen 
yhtiön: 42047/33, Heka Kulosaari Kyösti 
Kallion tie 1a, ARA:n kustannusvalvoma 
vuokratalokohde.

Hankkeeseen tulee 38 vuokra-asuntoa 
tavanomaiseen asumiseen. Tontti vuok-
rataan Helsingin kaupungilta. Hankin-
ta-arvo on yhteensä 4 016 €/asm².

Hanke soveltuu kunnan asuntokantaan 
ja markkinatilanteeseen, eikä hankkeen 
toteuttamiselle ole esteitä kunnan näkö-
kulmasta.
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K ulosaaresta poistuessa ei voi 
olla huomaamatta nostokur-
kia ja rakenteilla olevia valtavia 
komplekseja – kauppakeskuk-

sia ja taloja – vaikka rakennusbuu-
min puhutaankin jo olevan hiipu-
massa. Päättynyt se ei ole ainakaan 
Kulosaaressa, uusia omakoti- ja pa-
ritaloja on noussut tai rakenteilla, ja 
muutama kerrostalokin on suunnit-
teilla. Kulosaaressa on tällä hetkellä 
talouksia 2100 ja kiinnostusta olisi 
saarelle enemmänkin, jos vain olisi 
myytävänä sopivia asuntoja. 

”Neljä huonetta olisi haluttu koko-
luokka, perheasuntoja etsitään”, ker-
too kulosaarelainen asunnonvälittäjä 
Tuula Partanen, joka on ollut alalla 
vuodesta 2005. Tuula on yrittäjänä 
Huom-yrityksessä.

”Kulosaaressa myydään myös hy-
vin paljon asuntoja hiljaisella myyn-
nillä eli sosiaalisen median tai tuttu-
jen kesken”, kertoo kulosaarelainen 
Siru Virtanen, joka toimii yrittäjänä 
Kiinteistömaailmassa. 

Tuula ja Siru myyvät asuntoja myös 
laajemmalla alueella kuin omalla ko-
tisaarellaan, vaikka paljon myyvätkin 
asuntoja Kulosaaressa. He ovat us-
kottavia asiantuntijoita tuntiessaan 
Kulosaaren perinpohjin. Siru ja Tuu-
la ovat sattumoisin molemmat muut-
taneet Kulosaareen vuonna 2004.

Viime vuonna saarella myytiin 
noin 50 asuntoa, neliöhinnat vaihte-
livat 2600 – 7368 €/m².

Keskimääräinen neliöhinta oli siis 
5300 e/m². Asuntojen koot vaihteli-
vat 28,5 ja 214 neliön välillä. Nämä 
ovat lukuja julkisesta myyntitilastos-
ta.

Tuula ja Siru painottavat asunnon-
myynnin ja -oston olevan monelle 
elämän suurin sijoitus ja siksi monet 
haluavat hyödyntää ammattilaista 
apuna. Heidän mielestä pelkkä tilas-
tojen tuijottaminen ei ole paras tapa 
hinnoitella asuntoa. Taloyhtiöissä ja 
alueilla on eroja, asunnon pohja ja 
ikkunan näkymät voivat vaikuttaa 
hintaan.

”Meillä saattaa olla jo potentiaali-
nen ostaja ja voi olla, ettei asuntoa 

ASUNTOJEN MYYNTITILANNE 
– PERHEASUNNOT OVAT ERITYISEN KYSYTTYJÄ KULOSAARESSA
T E K ST I  J A  K U VA :  N I N A  N YG Å R D

tarvitse laittaa julkiseen myyntiin ol-
lenkaan. Monille sekä myyjälle että 
ostajalle välittäjä tuo turvaa, ja on 
ihmisiä, jotka haluavat asioida vain 
välittäjän kanssa”, kertoo Siru. 

Välittäjällä on velvollisuus kertoa 
ostajille asunnosta tai taloyhtiös-
tä kaiken tietämänsä. Asuntoansa 
myyvät asiakkaat taasen haluavat 
itse välttyä kaikesta rumbasta, mikä 
asunnon myymiseen liittyy. 

”Tonteista olisi kova kysyntä, jos 
niitä vain olisi. Tosin monella osta-
jalla on vähän epärealistinen hinta 
Kulosaaren harvoista vapaista ton-
teista”, kertoo Tuula.

Kuka sitten haluaa muuttaa saarel-
le vai pyörivätkö samat ihmiset saa-
rella vaihtaen asuntoja perhetilan-
teen muuttuessa?

Tuulan tuntuman mukaan ostajat 
ovat saaren sisältä tai he ovat omas-
sa lapsuudessaan asuneet saarella. 
Myös vanhemmat saattavat ostaa 
lapselleen ensiasunnon saarelta.

”Muutoin tulijoita on Kalliosta tai 
Töölöstä, harvemmin Espoosta tai 
lännestä, enemmän idän suunnalta”, 
kertoo Tuula ostajaryhmistä. 

Kulosaaressa Sirun ja Tuulan lisäk-
si alalla toimii myös Jyrki Gumme-
rus, joka hoitaa pääasiassa hiljaisia 
myyntejä sekä saa ostotoimeksianto-
ja omalta asiakaspiiriltään. 

”Välittäjät saattavat soitella minul-
le ja kertovat, mitä heidän asiakkaan-
sa etsivät. Toimin neuvonantajana, 
en niinkään perintei-
sesti. Toiset eivät edes 
halua ostaa asuntoja, 
jotka ovat olleet julki-
sessa myynnissä”, ker-
too Jyrki työstään. 

Miksi ihmiset olisi-
vat siis tulossa Kulo-
saareen, Siru ja Tuula, 
miksi itse viihdytte 
täällä?

”Koulut ovat saa-
neet älyttömän hyvän 
maineen ja ihmiset 
haluavat asua paikal-
la, josta pääset yhdellä 
julkisella keskustaan. 

Väljästi rakennettu, meren läheisyys, 
Mustikkamaa ja lapsille turvallinen 
pieni paikka”, luettelee syitä Tohma-
järveltä kotoisin oleva Tuula.

Siru kehuu Kulosaarta kotoisaksi 
paikaksi. Yhteisöllisyys tuntuu konk-
reettisesti. Kun Siru leipoo pullaa, 
niin hän voi hyvin käydä lainaamassa 
munia naapureilta ja vie sitten uu-
nituoreita maistiaisia kiitokseksi. 

”Oman kadun ihmiset ovat ystä-
viä kaikki, niin juhlan kuin hädänkin 
kesken. Jopa tällainen kajaanilainen 
on kotiutunut tänne”, nauraa Siru. 

Tuula ja Siru ovat tuttu näky saa-
rella koiriensa kanssa, he käyvät kä-
velyllä myös yhdessä. Siru ulkoilee 
pitkäkarvaisten collieiden Lassien, 
Cosmon ja Gatsbyn kanssa ja Tuula 
bichon frisé -Sisun ja coton de tuléar 
-Sulon kanssa.

Karjalainen välittömyys ja kai-
nuulainen vieraanvaraisuus huokuu 
naisista. Nämä iloiset ja pulppuavat 
kiinteistönvälittäjät tunnetaan saa-
rella. Ihmiset saattavat vetää kävelyl-
läkin hihasta ja kysyä, olisiko heille 
mitään myynnissä. Ihan kaikki eivät 
heidän nimiään muista – koirien 
nimet ovat naisten mukaan parem-
massa muistissa. Hihasta saa tulla 
jatkossakin vetämään. He auttavat 
mielellään asuntoa askarruttavissa 
asioissa tai vaihtavat kuulumisia ihan 
muutenkin. 

KULOSAARESSA 

Ohoi, kesäherkkuja näkyvissä!
Alepa Kulosaari kattaa 

herkullisen kesän.

Kyösti Kallion tie 2

MA-LA 6.30-23
SU 9-23

Toimisto/työtila, 1 huone+wc n.25m2

 
lisätiedot as oy brändö domus /  
Juho Tapola • p. 0400-176 974

V U O K R A T A A N
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Vuh!
Me olemme Hopesalmenrannan haukkujat  
Gatsby 13kk, Lassie 9v ja Cosmo 9v.

Olemme pitkäkarvaisia collieita ja väreiltämme blue-
merle, soopeli ja tricolor.

Tykkäämme kovasti puolustaa omaa terassia ja 
tervehtiä äänekkäästi ohi käveleviä :).

Pelaamme pallolla päivät pitkät ja kesäisin otamme 
tuulikylpyjä veneillen.

Meidät näet Hopeasalmenrannan lisäksi päivittäin 
Mustikkamaalla. Cosmo istuu nykyään kuningataräitinä 
jo rattaissa, koska hän kärsii nivelrikosta. Saa siis 
nauraa vastaan tullessa!

Minä olen Simo
Täytin aprillipäivänä 15 vuotta. Tunnen olevani melko nuorta poikaa.  

Aamuisin haluan ulos jo viideltä, kun isot bussit eivät vielä pörrää niin 
pahasti. Ensin emäntäpiika pukee minulle vihreän kaulanauhan, jossa 
on meidän nimet ja puhelinnumero. Ja mutisee, että hienolla herralla 
pitää olla solmio ja minulla se on se nauha. Pihalla se seuraa vähän 
aikaa, mihin suuntaan lähden. Tykkään kulkea omia teitäni. Jos menen 
kadun yli, on osattava liikennesäännöt. Tiedän kyllä, että pitää katsoa 
vasemmalle ja oikealle ja vielä kerran vasem¬malle. Kerran toin kadun 
toiselta puolelta rottaa lahjaksi emännälle, rappuun saakka, mutta 
siitä se ei tykännyt. Tuuppasi oven kiinni kuononi edestä ja komensi 
viemään muualle. 

Minulla on paljon kamuja tässä talossa missä asumme ja ne rapsuttaa 
minua niskasta. Tunnen ihmisiä kauempaakin, ja tiedän olevani 
Kulosaaren kuuluisin kissa. Tykkään kulkea omia teitäni. Aikaisemmin 
emäntäpiika kuljetti minua hihnassa, mutta se ei tykkää seisoskelusta eikä nokkospuskista eikä kivilouhikoista.  Kerran se 
kaatuikin pahasti ja minä karkasin. Mutta tulen aina takaisin kotiin enkä ole koskaan ollut yötä ulkona.

Autokyydistä en tykkää. Vuosia sitten putosin neljännestä kerroksesta, kun aioin mennä antamaan selkään naapurin kissalle.  
Kynteni eivät pitäneet peltisellä ikkunalaudalla ja putosin. En loukkaantunut yhtään, mutta autokyyti on paha. Yli satasen 
vauhti tai pahat mutkat saavat minut voimaan huonosti ja voi tulla hätäkakkakin. Se on putoamisen syytä. 

Kesällä on kiva päästä maalle. Kivaa olis täälläkin, mutta harakat ja varikset yrittää nokkia minua päähän. Ruma äänikin niillä 
on. Jotkut koiratkin haukkuvat minua, mutta emäntäpiika sanoo, että se on koirien tehtävä. Pappaa minulla on joskus ikävä. 
Silloin minä pieksen sen reinot kunnolla ja voin taas leikkiä jotain muuta tai levätä. Mukavaa kesää kaikille!

Minä olen vesikilpikonna Hiro 
Kuten nimestäni voi huomata, olen kotoisin Japanista. Olen jo 
25-vuotias. Joku voisi pitää elämääni tylsänä, koska asun yksin 
täällä akvaariossani, mutta ei se minua haittaa. Pystyn kiipeä-
mään kuvassakin näkyvälle ”kalliolle” haistelemaan välistä ilmaa 
ja saadakseni vaihtelua. Isäntäni antaa minulle syötäväksi pie-
niä silakanpalasia ja niistä minä pidän. Viikon välein akvaarios-
sani on vedenvaihtopäivä. Se on minulle juhlaa. 

Sarja päättyy tähän.
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chef wotkin’s tehtaanmyymälä
ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki

 ☎ 09-774 33 477
www.wotkins.fi

chef wotkin’s palvelutiskit
prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1

00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2

00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

 

Mitä palveluita yritykseltäsi saa?
Miehille parranleikkuu ja -siistimiset, 
miehille ja naisille hiustenleikkuu ja 
värjäykset.
Minulla on myynnissä laadukkaita 
hiustenhoitotuotteita, mm. italialaista 
valkosipulishamppoota ja -hoitoai-
netta.

Kuinka kauan olet toiminut alalla?
Olen toiminut alalla vuodesta 2006, 
välillä tein Kurdistanissa muutakin 
työtä.

Miten valitsit alasi?
Tykkään olla ihmisten kanssa tekemi-
sissä. Voin tehdä tätä työtä, vaikka en 
osaa suomea vielä täydellisesti, mutta 
opettelen koko ajan.

HAUSKA TUTUSTUA , 
Darya Agha, Kulosaari Barber Shop!
T E K ST I  J A  K U VA :  N I N A  N YG Å R D

Parturi-kampaaja Darya on työskennellyt yrittäjänä 
Kulosaaressa puoli vuotta ja vertaa saarta entiseen 
työpaikkakuntaansa Kauniaisiin: täällä on kiva  
pienen yhteisön tunnelma.

Parasta työssäsi?
Työssäni parasta on se, että tapaan 
uusia ihmisiä ja tykkään muutenkin 
työstäni. 
On kiva tutustua kulosaarelaisiin, en 
ole täällä vain rahastamassa vaan 
haluan olla osa yhteisöä.

Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Ostin yrityksen ystävältäni viime vuo-
den puolella lokakuussa.

Mainosta yhdellä lauseella palveluitasi!
Toivon että kaikilla olisi mahdollista 
hoitaa hiuksiaan, se ei saisi olla kus-
tannuskysmys.

Mikäli et toimisi nykyisessä ammatis-
sasi niin mitä tekisit?
Oma parturi on ollut aina se oma 
juttu, en ole haaveillut muusta.

Mitä harrastat?
Minulla ei ole nyt aikaa harrastaa 
oikein mitään. Olen aina uinut ja nyt 
käyn tyttäreni, Dalian 1 v 3 kk, kanssa 
uimassa. Ennen pelasin jalkapalloa, 
ehkä joku päivä pelaan taas. 

Mistä haaveilet?
Sitten kun minulla on aikaa muulle-
kin kuin työlleni, niin toivon voivani 
matkustella.

Kulosaari Parturi / 
Kulosaari Barber
Svinhufvudintie 1 M 56, 
00570 Helsinki
Avoinna: Ma–pe 10–19 ja la 10–18
Puh: 046 560 6650
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Seurakunnalle työkeskus?

A jatus Kulosaaren kirkon ja tapu-
lin pohjoispuolelle sijoitettavasta 
uudesta seurakuntatalosta syntyi 
1950-luvun lopulla, kun seurakun-

nan yhdistäminen Helsingin seurakuntiin oli 
ratkeamassa ja Kulosaaren kerrostaloalueen 
rakentaminen oli käynnistymässä. Kulo-
saaren väkiluku oli moninkertaistumassa, ja 
kirkon kasvanut sosiaalinen toimintakenttä 
edellytti monipuolisia tiloja.

Valtioneuvosto päätti tammikuussa 1958 
liittää Kulosaaren seurakunnan Helsingin 
seurakuntien yhteistalouteen, ja myös seura-
kunnan kielellinen jako näytti olevan edessä. 
Kulosaaressa muodostettaisiin uusi suomen-
kielinen seurakunta, ja ruotsinkieliset liittyi-
sivät Matteuksen seurakuntaan, jonka alue 
käsitti koko Itä-Helsingin. Tuolloin arvioitiin, 
että Matteuksen seurakunta pitäisi pääpaikka-
naan Kulosaarta ja saisi pitää vanhan kirkon 
ja pappilan. Hallinnonuudistukselle annettiin 
lisäaikaa vuoden 1960 loppuun, jolloin iäkäs 
kirkkoherra Werner Wirén jäi eläkkeelle.

Samaan aikaan Helsingin kaupunki julkisti 
uuden Kulosaaren asemakaavaehdotuksen. 
Siinä ei ollut lainkaan muistettu suomen-
kielistä seurakuntaa, joka nyt ryhtyi kiireen 
vilkkaa suunnittelemaan kirkollisten tilojen 
lisärakentamista ja anoi kaupungilta tont-
tia. Neuvonantajana toiminut arkkitehti J. S. 
Sirén näki, että käytännöllisin olisi monikäyt-
töinen työkeskus, jossa ”eri tilojen joustava 
yhdistäminen ja erottaminen, laajentaminen 
ja supistaminen, vuorottaiskäyttö, yhteistilo-
jen ratkaisu jne. on mahdollista”.

Kulosaarelaisten visiossa tapulin ja Kyös-
ti Kallion tien väliin oli rakennettava matala 
seurakuntakeskus, jonka kirkkosali olisi 300 
neliömetreineen kaksi ja puoli kertaa suu-
rempi kuin vanha kirkko. Lisäksi rakennuk-
seen sovitettaisiin kirkkoherranvirasto, seu-
rakuntasali, toimituskappeli, rippikerhosali, 
partiokolot, kerhotiloja ja keittiö; kaikkiaan 
tiloja olisi 1 500 neliömetrin verran. Samaan 
kortteliin mahtuisi lisäksi asuintalo, johon si-
joitettaisiin muun muassa seurakunnallisten 
viranhaltijoiden virka-asunnot. Myös liikun-
tasalista ja vanhainkodista haaveiltiin, mutta 
ne jätettiin lopulta pois suunnitelmasta.

Yhteinen kirkkohallintokunta näytti vuo-
den 1962 alussa vihreää valoa työkeskuksen 
ja siihen liittyvän asuinrakennuksen suunnit-
telun aloittamiselle. Kutsukilpailuun saatiin 
ehdotukset Arne Helanderilta, Matti Aalto-
selta ja Kulosaaren ulkopuolelta kutsutulta 

KULOSAAREN
               SEURAKUNTASALIN
                      HISTORIAAT E K ST I :  M I K KO - O L AV I  S E P PÄ L Ä

professori Aulis Blomstedtilta, jonka suunni-
telman ”Pihat” raati katsoi etevimmäksi. Ke-
säkuussa 1964 tilattiin luonnospiirustukset ja 
asetettiin rakennustoimikunta.

Rakennushankkeen etenemistä hidasti ton-
tin saannin hankaluus kaupungilta. Kevät-
talvella 1968 pääpiirustukset olivat valmiit ja 
oltiin etenemässä valtuustokäsittelyyn, kun 
lehdistö kysyi, ”onko tarpeellista, että Ku-
losaaressa on kaksi kirkkoa samalla pihalla”. 
Nyt Matteuksen seurakunta ilmoitti, ettei se 
tarvitsekaan omaa kirkkoa Kulosaaressa. Asia 
oli sillä selvä. Valtuusto kehotti arkkitehti 
Blomstedtia poistamaan suunnitelmasta kirk-
kosalin, mikä oli hänen mukaansa mahdoton 
toimeksianto: ”Se olisi sama kuin jos Wrightin 
taulusta ’Taistelevat metsot’ otettaisiin ne met-
sot pois”. Oli aloitettava puhtaalta pöydältä.

Seurakuntasalin rakentaminen
Rakennustoimikunta jatkoi pienimuotoisen 
seurakuntasalin ajamista. Alkoi kuitenkin 
näyttää siltä, että mitään rakennusta ei tulisi. 
Vuonna 1970 julkistetusta Helsingin seura-
kuntien pitkän aikavälin rakennusohjelmasta 
Kulosaaren seurakuntasali oli kokonaan pu-
dotettu pois. Naistoimikunnan ahkera lob-
baus piti asian päiväjärjestyksessä. Kevyeksi 
ratkaisumalliksi tuli vuonna 1972 kirkkoherra 
Tauno Sarantolan esityksestä kirkon siiveksi 
rakennettava seurakuntasali, jossa olisi keitti-
ön lisäksi rippikoulu- ja kerhotiloja sekä dia-
konissan vastaanottohuone. 

Kulosaarelaiset saivat toiveilleen lujan 
tuen, kun Helsingin piispa Aimo Nikolai-
nen kävi piispantarkastuksella marraskuus-
sa 1973. Yhteiskoulun ruokasaliin katetulla 
aterialla piispa ponnahti pystyyn ja lausahti: 
”Eikö Teillä sitten ole muita huoneita niissä 
syödäksenne ja juodaksenne?”

Vuonna 1974 seurakuntasiiven valmistelu 
oli jo täydessä vauhdissa. Kesäkuussa 1975 
päätettiin aloittaa rakentaminen heti, kun 
luvat ja rahoitus olisivat selviä. Urakkatarjo-
ukset olivat niin kovia, että talo kilpailutet-
tiin kahteen kertaan. Kirkkohallitus vahvisti 
seurakuntasalin piirustukset kesällä 1976, ja 
rakennustyöt jatkuivat vuoden loppuun asti. 
Samalla rakennettiin kirkolle kulkutie Kyösti 
Kallion tien parkkipaikalta.

Arkkitehti Aulis Blomstedt murjaisi seu-
rakuntasalin harjannostajaisissa heinäkuussa 
1976: ”Mehän työskentelemme piirustuslau-
dan ja paperin ääressä. Ne ovat litteitä. Kun 
talo on valmis, on meille aina yhtä yllättävää, 
että se on ontto.”

Seurakuntasalista Vakkasaliksi
Seurakuntasali otettiin käyttöön 16. tammi-
kuuta 1977. Kirkkoherra Sarantola kuvasi 
seurakuntasalia olohuoneeksi ja rukoushuo-
neeksi, kaikkien seurakuntalaisten yhteiseksi 
kokoontumispaikaksi. Tila onkin siitä pi-
täen palvellut seurakuntalaisten hääjuhlien ja 
muistotilaisuuksien pitopaikkana. Jumalan-
palvelusten ajaksi tähän ”kirkon jatkokseen” 
sai jättää lapset hoitoon. Kerran kuussa kut-
suttiin vieraita sunnuntai-iltapäivän kahvi-
hetkiin, ensimmäisenä kirjailija Eeva Kilpi. 
Samoin kerran kuussa järjestettiin yksinäi-
sille torstainen seurakunta-ateria. Salin pää-
tyseinälle sijoitettiin 1980 taideteos, Marjatta 
Weckströmin kivimassareliefi ’Elämän virta 
ja ylösnousemus’. 

Seurakuntasalin alakerrassa olivat diako-
nissan vastaanottotilat sekä rippikoulujen ja 
pyhäkoulujen käyttämä luokkahuone. Vuosi-
na 1990–1995 alakerrassa toimi perjantai-il-
taisin nuorisotila, ”Pysäkki”. Vapaaehtoiset 
vanhemmat ja seurakunnan nuorisonohjaaja 

KUVA: Kari Hakli, Valokuvaaja 1971, 
Helsingin kaupunginmuseo

Kulosaaren seurakuntatalo ennen korjauksia 
KUVA: Kata Ruohtula
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olivat läsnä, päihtyneitä ei huolittu sisään. 
Nuorille oli nyt tarjolla lämmin tila, josta löy-
tyi pelejä, televisio, stereot, soittimia ”sekä 
aggressiotaulu, jolle voi purkaa tunteitaan”. 
Pysäkki kasvatti suosiotaan ja veti puoleensa 
nuoria kauempaakin. Syksyllä 1991 todettiin, 
että Pysäkillä kävi enemmän nuoria kuin Itä-
keskuksen nuorisokahvilassa.

Kun seurakunta 1996 luopui Tupavuoren 
kerhotiloista, seurakuntasalin alakerta re-
montoitiin lasten päiväkerhoksi. Rakennus 
profiloitui lasten taloksi, kun perhekerho 
aloitti syksyllä 1997 edelleen jatkuvan toi-
mintansa. Ilman virallisia muotoja avointen 
ovien periaatteella toiminut perhekerho ko-
kosi nopeasti suuren joukon perheenäitejä 
vauvoineen ja lapsineen.

Kulosaaren seurakuntasali eli nykyinen Vakkasali ennen vuoden 
2019 remonttia. KUVA: Kulosaaren kirkkovakka

Seurakuntatalon tasakatto on tässä kuvassa pressun peittämä.   
(KUVA: Inge Engström 2019)

Kun Herttoniemen seurakunta ilmoitti luopuvansa seurakuntasalista vuoden 2018 alusta, uudeksi vuokraajaksi tuli 
Kulosaaren Kirkkovakka, seurakunnan taloudelliseksi tukemiseksi vuonna 1965 perustettu yhdistys. Seurakuntasali 
nimettiin uudestaan Vakkasaliksi, joka on nimellistä korvausta vastaan käytettävissä niin yksityisjuhliin, kokouksiin 
kuin seurakunnallisiin tilaisuuksiinkin. Vakkasalin vuokraamista hoitaa Herttoniemen seurakunnan kirkkoherranvirasto, 
herttoniemi.srk@evl.fi, p. 09 2340 3300.

Kulosaarelaisarkkitehdin Lars Sonckin v. 1904 suunnittelema Villa Cooper ulkoa ja sisältä. 
Rakennuksen vuonna 1931 ostanut Cooperin pariskunta ei ollut tehnyt siihen juurikaan muutoksia. 
Nykyään Järvenpään kaupungin omistamassa talossa pääsimme kuvittelemaan, millaisia Kulosaaren 
huvilakaupungin vanha palokunnantalo ja puhelinkeskus ovat sisältäpäin. 

Vakan retki  Järvenpäähän
T E K ST I  J A  K U VAT:  J E N N I  K A L L I O

K ulosaaren kirkkovakan retki Tuusu-
lanjärven suuntaan alkoi lauantaina 
13.4. klo 9.30 Kulosaaren korttelita-
lon kulmilta, kun 22-henkinen retki-

seurue hyppäsi kauniina kevätpäivänä bus-
siin. Ensimmäisenä kohteena oli Järvenpään 
taidemuseo, jossa oli mielenkiintoinen näyt-
tely ”Sadejuovia ja pilvisäteitä - taiteilijoiden 
taivaat meteorologin silmin.” Sen lisäksi, 
että saimme nauttia upeasta taiteesta, meil-
le oli varattu draamaopastus, jossa näytteli-
jä Marika Utriainen-Sampio kertoi Suomen 
ensimmäisen naisteologin Wendla Ivaskan 
elämästä otsikolla ”Rakkaudesta taivaaseen”. 

Taidemuseolta kävelimme Villa Cooperiin, 
Lars Sonckin suunnittelemaan hirsihuvilaan. 
Järvenpään Käsintekijät r.y. sai tilan käyt-
töönsä myyntinäyttelytilaksi kesällä 2008. 
Järvenpään Käsintekij  öiden puheenjohtaja 
kertoi meille talon historiasta. Näyttelystä 
oli mahdollista ostaa erilaisia käsitöitä.

Meille oli varattu lounas upeassa, Pohjan-
maalta aikoinaan Järvenpäähän siirretyssä 
ravintola Huvilassa. Ruoka oli hyvää ja sitä 
oli riittävästi.

Ajoimme vielä Tuusulan Rantatien kaut-
ta pienen sightseeing-ajelun Ilmatorjunta-
museolle Hyrylään, jossa meillä oli jälleen 
opastus. Tällä kertaa keskityttiin Helsingin 
suurpommituksiin,  

joista on tänä vuonna kulunut 75 vuotta. 
Kierroksen jälkeen nautittiin vielä munkki-
kahvit! Kotona Kulosaaressa oltiin neljän 
maissa.

Vuoden 2011 alusta Kulosaaren seurakun-
ta sulautettiin osaksi laajempaa Herttonie-
men seurakuntaa. Säästöpaineet ovat pakot-
taneet supistamaan seurakunnan toimintaa. 
Seurakunnan päiväkerho- ja iltapäiväkerho-
toiminnasta Kulosaaressa luovuttiin 2010-lu-
vulla, mutta yksityinen Ankkalampi jatkaa 
toimintaa.

Vuoden 2019 aikana tehdään katolle perusteellinen remontti, rakenteita parannetaan monella tavalla ja vesikatto 
uusitaan kokonaan. Myös kastuneita ja kostuneita seiniä uusitaan sisältäpäin. Samassa yhteydessä ehostetaan 
sään runtelemia ulkoseiniä. Valitettavasti Vakkasali tulee taas käyttöön vasta lähempänä vuotta 2020. 
(Tiedot antoi Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Kai Heinonen.)
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L RK (Länsi-Rajan Konkarit) jär-
jesti P13-vuotiaiden jääpallon 
SM-lopputurnauksen Tornion 
ja Haaparannan kentillä 3.–5.3. 

Suomen Mestaruuden voitti Kulosaa-
ren Vesta Remium Arenalla. Osin sama 
joukkue voitti kaksi vuotta sitten samal-
la Arenalla 11-vuotiaiden SM-kultaa. 
P13 SM-sarjassa pelasi 16 joukkuetta, 
joista 11 tässä lopputurnauksessa. 

Alueelle oli viikonlopuksi luvattu 
hyytävän kylmä tuuli sekä lumimyrsky, 
joka toisi 20–30 cm lunta kertaheitolla, 
onneksi satoikin vain muutama sentti. 
Pohjoistuuli oli kylmä, muttei repivä, 
mikä takasi jään hyvän kunnon Torni-
on luonnonjäällä, missä pelattiin alku-
sarja.

Vestan P13-juniorit lähtivät loppu-
turnaukseen hyvin valmistautuneina ja 
latautuneina. Alkukauden elokuun oma 
harjoitusleiri sekä vahvasti mennyt run-
kosarja antoivat hyvät lähtökohdat Ves-
talle lähteä tavoittelemaan kirkkainta 
mitalia. Vesta lensi Ouluun, jossa odotti 
luottokuskimme vieden joukkueen Tor-
nioon. Puolivärierät, välierät ja finaalit 
pelattiin loistokuntoisella Haaparannan 
Remium Arenalla. Varsin hämmästyttä-

KULOSAAREN VESTA JÄLLEEN
SUOMEN MESTARI

vä suoritus oli, kun yksi ainoa jääkone 
ajoi kentän kirkkaaksi 15 minuutissa en-
nen finaalia. 

Vestan peleissä oli tylyt lukemat
Vesta voitti alkulohkonsa puhtaalla pe-
lillä. Puolivälieräottelussa Narukerää 
vastaan lataus oli suuri. Voitolla jat-
koon tai häviöllä sijoitusotteluihin. Tu-
loksella 19–0 Vesta näytti kaapinpaikan 
vastustajalleen. Sunnuntaina auringon 
paiste kirkkaalta taivaalta ja -10 asteen 
pakkanen loivat loisto-olosuhteet mah-
tavalle ulkoilmalajille. Välieriin asettui 
ennakkoon kovaksi vastustajaksi po-
vattu JPS. Ottelu alkoi äärimmäisen ta-
saisesti, mutta loppua kohti JPS:n peli 
sekosi ja väsyi eikä joukkue saanut enää 
kiinni pelirytmistä – tulos Vestalle 8–2. 
Pienen juhlatunnelman jälkeen valmis-
tautuminen finaaliin. 

Finaalissa vastaan asettui ennes-
tään tuttu kivenkova Botnia. Oli kuin 
Botnia–Vestan paikallisottelu. Peli oli 
molemmilla joukkueilla tarkkaa ja ak-
tiivista. Vestan loistava yhteishenki, 
joukkuepelaaminen sekä hyvät yksilöt 
ratkaisivat toisen puoliajan hallinnan. 
Tuomarin puhaltaessa lopputuloksen 

T E K ST I :  M E R I T  L E M M I N K I ,  J A N N E  TA R VA I N E N     K U VAT  S A M U  S I LTA L A

3–6 Vestalle riemunkiljahdukset kaikui-
vat Remium Arenalla, kun Vesta nosti 
SM-voittopokaalin ilmaan. Oli kunnia 
ja ilo vastaanottaa kultamitalit turnaus-
järjestäjä LRK:lta ja yhdistyksen sekä 
Lapin piirin kunniapuheenjohtaja Matti 
Pajuselta (82 v).

Lämmin kiitos Vesta P13 vanhemmil-
le tuesta ja huoltajuudesta koko matkan 
ajan.

Vesta kiittää arvokkaasta tuesta spon-
soreitaan, jotka mahdollistitte moni-
puolisen ja hienon jääpallokauden sekä 
uudet pelipaidat: Ankkalampi, Consti 
Yhtiöt, Berner, Fondita Rahastoyhtiö, 
Stiftelsen Tre Smeder sekä monivuoti-
nen Vestan tukija Kulosaaren Kotiseu-
turahaston Säätiö.

Työ Suomen ensimmäisen jääpallo-
hallin saamiseksi Helsinkiin jatkuu. 

Seura jatkaa edelleen väsymätöntä 
työtä jääpallohallin puolesta, joka mah-
dollistaisi jääpallon pelaamisen sisäti-
loissa. Hallin rahoitus ja rakennussuun-
nitelmat ovat kunnossa ja odottavat 
toteutumista. Helsingin kaupunki on 
näyttänyt vihreää valoa projektin jatka-
miselle.

 Vähän oli kylmä Torniossa 2019.  Kulosaaren Vesta P13 SM-kultaa 2019 Vesta jännittää finaalitunnelmaa.

Vesta P13 kaudella/under säsongen 2018–2019 
Pelaajat/Spelare: 

Lauri Joenpolvi (mv), Urkki Eklund, Kevin Feiring, Eelis Granholm, Aaro Kivenjuuri,  
Niklas Kurvinen, Milo Laurent, Jalo Miettinen, Martti Montonen, Niko Rajala, Aleksi Salminen,  

Viljami Saramäki, Sakari Siltala (C), Jere Somervuori, Aleksi Tuovinen 
Valmentajat/Tränare: Janne Tarvainen, Kasimir Johansson, Gabriel Järvimaa

Huoltopäällikkö/Materialförvaltare: Samu Siltala, Katja Kivenjuuri
Joukkueenjohtaja/Lagledare: Merit Lemminki
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VK-KESÄLEIRI – TREFFIKUNTOON JUHANNUKSEKSI
(VOITTAMISEN KULTTUURI RY:N JÄRJESTÄMÄ) 

LEIRI ON TARKOITETTU KAIKEN IKÄISILLE JA KOKOISILLE
SULKAPALLON LISÄKSI PUOLET PÄIVÄSTÄ VIETETÄÄN

MUIDEN LAJIEN PARISSA (KULOSAAREN SPORTIA-HALLISSA)

AJANKOHTA: 10.–14.6. 09–15:00; 11:30–12:30 
LOUNAS TREFFIPUBISSA (HERTTONIEMESSÄ)

LEIRIN HINTA: 250 €
€

ILMOITTAUTUMISET JOKO SÄHKÖPOSTIIN TAI HANNU AROLLE TAI ILKKA LEHTISELLE
LISÄTIEDOT: HANNU ARO 050 328 9319, ILKKA LEHTINEN 0400 355 201

SÄHKÖPOSTI: VK@VKRY.INFO

MUKANA:

WWW.AMDIGIPAINO.FI                 WWW.TREFFIPUB.COM

BRÄNDÖ VESTA IGEN 
FINSKA MÄSTARE 

T E K ST I :  M E R I T  L E M M I N K I ,  J A N N E  TA R VA I N E N     K U VAT  S A M U  S I LTA L A

V esta P13 avslutade sin säsong 
med att spela FM-slutspel i bör-
jan av mars. LRK (Länsi-Rajan 
Konkarit) arrangerade final-

veckoslutet i bandy FM för P13 ålders-
klassen på bandyarenorna i Torneå och 
Haparanda 3–5.3. Vesta avslutade tur-
neringen på bästa möjliga sätt, med att 
vinna finska mästerskapet på Remium 
Arena i Haparanda. Vestas i stort sett 
samma lagstomme besegrade även för 
två sedan mästerskapet i P11 åldersklas-
sen på just Remium Arena. Resan till 
Torneå inleddes för Vesta med flygresa 
till Uleåborg därifrån laget åkte vidare 
med buss, med samma chaufför som nå-
got år innan. 

I P13 FM serien spelade 16 lag, varav 
11 kvalificerats till slutturneringen. Tur-
neringsveckoslutet var kyligt och den 
nordliga vinden bitande. Kylan garan-
terade dock fina isförhållanden på Tor-
neås naturis där turneringens inledande 
gruppspel gick av stapeln. Kvarts- och 
semifinaler samt medaljmatcherna av-
gjordes i Haparanda på Remium Are-
nans blanka och välskötta konstis. 

Vesta dominerar sina matcher
Vestas P13 åkte till säsongens höjd-
punkt, FM slutturneringen, välförbe-
redda och laddade. Grunden till säsong-
en lades under träningslägret i Västerås 
fina bandyhall under hösten och en väl-

spelad och framgångsrik grundserie gav 
laget forutsättningar och självförtro-
ende att ställa målsättningen på turne-
ringsseger och FM guld. 

Vesta ger motståndarna i gruppspe-
let en stormvarning genom att vin-
na gruppen med segrar mot bl.a Pasa 
Bandy från Imatra och Veiterä från 
Villmanstrand. I kvartsfinalen får Na-
rukerä från Björneborg se sig slagen. 
Söndagens solsken från en blå himmel 
och -10 graders vinterväder gav perfek-
ta förhållanden för slutspelet i världens 
snabbaste issport. Det på förhand sett 
hårda JPS från Jyväskylä ställde sig på 
den andra planhalvan i semifinalen sam-
tidigt som spänningen steg då turne-
ringen gick in i det avgörande slutskedet 
och kampen om medaljerna. Matchen 
var länge jämn men mot slutet tröttna-
de JPS och tappade spelrytmen. Vestas 
starka lagspel samt flinka och hala in-
divider avgör matchen i andra halvlek 
och Vesta rinner iväg till en 8–2 seger 
till slut. Efter ett glatt men kort firande 
inleddes förberedelserna för den kom-
mande finalen.

I finalen ställdes laget mot den bekan-
ta och tuffa lokalkonkurrenten Botnia 
som i en riktig thriller slog Borgå Akilles 
i den andra semifinalen. Därmed stod 
lokalmatch Vesta–Botnia på program-
met på Remium Arena i Haparanda med 
FM guld som insats. Matchen inleddes 

med noggrant spel från bägge lagen och 
inledningsvis var matchen målfattig. 
Vestas goda laganda, starka lagspel och 
skickliga individer blev dock för mycket 
för Botnia i andra halvlek då Vesta lyc-
kades ta kontroll och koppla greppet om 
matchen. Då domaren avslutningsvis 
blåste i visselpipan stod siffrorna 6–3 
på resultattavlan till Vesta. Glädjeropen 
fortsatte eka på Remium Arena då Vesta 
fick lyfta FM guldpokalen mot skyarna. 
Vesta hade äran och glädjen att motta 
guldmedaljerna av turneringsarrangören 
LRK och föreningens hedersordförande 
Matti Pajunen (82 år). 

Ett varmt tack går till spelarnas för-
äldrar som hjälpte till under turnering-
en. 

Vesta önskar även framföra ett stort 
tack till sina sponsorer som möjliggjort 
en mångsidig och fin bandysäsong: 
Ank dammen, Consti, Berner, Fondbo-
laget Fondita, Stiftelsen Tre Smeder och 
Stiftelsen Brändö Hembygdsfond. 

Arbetet för Finlands första bandyhall 
fortsätter.

För övrigt fortsätter föreningen att 
jobba på en hall som skulle möjliggö-
ra bandy inomhus. Finansieringen står 
klar och projektet är klart att realiseras. 
Dock är beslutsprocessen fortsatt på 
hälft från stadens sida. Med grönt ljus 
från staden inleds projektet omgående.
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PERHEKAHVILA KESKIVIIKKOISIN  
KLO 14.30 – 16.15
MLL Herttoniemen paikallisyhdistyksen 
järjestämä Kulosaaren perhekahvila pi-
detään Risto Rytin puiston leikkipaikalla 
ulkosalla keskiviikkoisin klo 14.30–16.15. Ei 
ennakkoilmoittautumisia. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu 1€/hlö. Seuraavat perhekahvi-
lat ovat: 15.5., 22.5., 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6. 
sekä 7.8., 14.8. ja 21.8. Tiedustelut: Jonna 
Härmävaara, jonnaemilia@gmail.com.

SIIVOUSPÄIVÄ LAUANTAINA 25.5.
Siivouspäivä on kierrätyksen, vanhojen 
tavaroiden ystävien ja kaupunkikulttuurin 
juhlapäivä, joka muuttaa koko kaupungin 
isoksi kirpputoriksi. Lauantaina 25.5.2019 
myyntipisteen voi perustaa omalle pihalle 
tai osallistua yhteiselle markkinapaikalle 
Riston puiston kentälle (Risto Rytin tie 24–
28) klo 10 alkaen. Tapahtumassa voi myydä 
omia vanhoja vaatteita, huonekaluja, kirjo-
ja, astioita ja vaikka tuoreita leipomuksia 
kauempaa. Oma myyntipiste kannattaa il-
moittaa kartalle osoitteessa siivouspaiva.
com. (Yhteyshenkilö Jonna Härmävaara, 
jonnaemilia@gmail.com.)

luaikataulu löytyy osoitteesta www.kulps.
fi – tulkaa mukaan kannustamaan saaren 
omia joukkueita! 
Tiedot antoi Peik Schulman / Kulosaaren 
Jalkapalloseura Kulps 

TAIDEKOULU
Kulosaaren taidekoulussa kehitetään 
luovuutta kuvataidekasvatuksen am-
mattilaisten ohjaamana kannustavassa 
ilmapiirissä, työskentelyyn keskittyen ja 
iloisesta yhdessäolosta nauttien. Opetus 
tapahtuu pääsääntöisesti Domuksessa. 
Uusien oppilaiden ilmoittautuminen 
syyslukukaudelle 2019 alkaa 1.6. 
All undervisning också på svenska. 
Ryhmät, lukujärjestys, hinnat ym. lisä-
tiedot: kulosaarentaidekoulu.fi, www.
facebook.com/kulosaarentaidekoulu ja  
toimisto puh. 0405400735.

KULOSAARI-PÄIVÄ  
KESKIVIIKKONA 28.8.2019 
Eugen Schaumanin eli Kluuvin puistossa  
klo 17:30–19 
Tapuli auki klo 16–18

HYGGEHYPPELY 31.5. ILLALLA 
Aikuisten suunnistustapahtuma alkaa klo 18 Mustik-
kamaalla – tapahtumajuliste tämän lehden sivulla 3.

KULOSAAREN KIRKON TOIMINTAA KESÄLLÄ 
Jumalanpalvelus Kulosaaren kirkossa klo 10 sunnun-
taisin (paitsi 23.6.) ja juhannuspäivänä la 22.6. 
Kesäkahvilat kellotapulilla  
(huonolla säällä kirkossa):
to 20.6. klo 18. Mukana Jenni Kallio
to 22.8. klo 18. Mukana Stina Huima

KAHVILA TENNISKENTILLÄ GRANFELTINTIELLÄ
GVLK:n kahvila on auki koko kesän.
Tarjolla kahvia, pullaa, jäätelöä, virvokkeita.
Avoinna: ma–to 7.00–22.00; pe 7.00–21.00;  
la 9.00–18.00 ja su 10.00–21.00

KULPS-KENTÄLTÄ KUULUU
Kentän ensimmäinen talvikausi on takana ja kevät-
kausi on päässyt vauhtiin. Runsaslumisesta talvesta 
selviydyttiin paljon työtä vaatineella talvihuollolla yli 
odotusten, eikä montaa vuoroa jouduttu perumaan. 
Valtavan lumikasan peittämä lämmittelyalue saatiin 
käyttöön jo huhtikuun lopussa.
Arki-ilojen kenttävuorojen kysyntä kevät-/kesäkau-
delle on ylittänyt tarjonnan moninkertaisesti, eikä 
vapaita vuoroja löydy enää kuin perjantai-iltaisin. 
Viikonloppuvuoroja pyritään pitämään tarjolla kaik-
kien iloksi. Yksittäisiä maksullisia tunteja voi varata 
suoraan kentän omasta verkkopalvelusta www.kulo-
saarenkentta.fi. Kenttä tulee myös olemaan arkipäi-
visin vapaassa käytössä koulujen kesäloma-aikana.
Kulosaaren jalkapalloseura Kulpsin 2007 – 2013 
syntyneet ikäryhmät harjoittelevat säännöllisesti 
kentällä arki-iltaisin tiistaista perjantaihin. Tarkem-
mat joukkuekohtaiset aikataulut löytyvät osoittees-
ta www.kulosaarenkentta.fi/vuorokalenteri. Syksyllä 
perustetaan 2014 syntyneiden joukkue, kiinnostunei-
ta vanhempia pyydetään ottamaan yhteyttä.
Kulps järjestää oman toimintansa lisäksi yleisiä, kai-
kille nuorille avoimia ilmaisia peli-iltaoja pääsään-
töisesti sunnuntai-iltaisin klo 19:00 – 20:00. 
Kulps pelaa myös usealla joukkueella Palloliiton jär-
jestämissä piirisarjassa. Osa Kulpsin otteluista pe-
lataan seuran kotikentällä! Kulosaaren kentän otte-

Lasten juoksukisa, keppihevoskilpailu,  
poniratsastusta…
Vuoden 2018 kulosaarelaisen julistaminen
Tarkempaa tietoa elokuun lehdessä

Brändödagen firas onsdagen den 28.8 i 
Eugen Schaumans park ( Gloet )  
kl 17.30-19
Klockstapeln öppen för allmänheten  
kl 16-18
Springtävling för barnen, käpphästtäv-
ling, ponnyritt…
Vi avslöjar vem som valts till årets 
Brändöbo 2018.
Närmare information i bladet som  
utkommer i augusti

KESÄOHJELMAA KIVINOKASSA,  
MELKEIN KULOSAARESSA
21.6. kello 18 Juhannusjuhla,  
Dallapé tanssittaa
11.8 kello 15 Kivinokan kirja- ja 
makkaratapahtuma tanssilavalla
24.8. kello 18 KinoKivinokka



 

Alderman Naomi: Voima 
”Voima kysyy, mitä tapahtuisi, jos 
miehet olisivatkin ne, jotka joutuvat 
pelkäämään.”  
(Arla Kanerva, HS 16.2.2019)

Arikawa Hiro: Matkakissan muistelmat
”Koskettava tarina kissasta, yksinäisyy-
destä ja ystävyydestä…”  
(Kustantamo S&S)

Haahtela Joel: Adèlen kysymys
”Arvoituksellinen pienoisromaani mie-
hestä, joka lähtee luostariin tutkimaan 
Pyhän Adelen mysteeriä”  
(Otava)

Harari Yuval Noah: 21 oppituntia 
maailman tilasta
”Teos tarttuu kiinni maailman tämän 
hetken suurimpiin ongelmiin” 
(Suomalainen kirjakauppa)

Harari Yuval Noah: Homo deus – 
Huomisen lyhyt historia
”Hararin teos Sapiens katsoi mennei-
syyteen, Homo deus katsoo tulevaisuu-
teen.”  
(Bazarkustannus)

Huttunen Katriina: Surun istukka
”… omaelämäkerrallinen esikoisromaa-
ni, täynnä epätoivoa, raivoa ja yllättä-
vää kauneutta.”  
(Kustantamo S&S)

Kekkonen Helmi: Olipa kerran äiti
”Se tavallinen tarina – ainutlaatuista 
puhetta äitiydestä.”  
(Siltala)

Kilpi Eeva: Sininen muistikirja
”… sivut täyttyvät olemassaoloa, 
rakkautta, luontoa, vanhuutta ja yk-
sinäisyyttä koskevista pohdinnoista.” 
(WSOY)

H A N K I N N A T  
LUKUTUPAAN 
2 6 . 4 . 2 0 1 9

Laitila Johanna: Lilium regale
”… häikäisevä kaunokirjallinen debyyt-
ti ja vavahduttava tarina rakkaudesta” 
(Gummerus)

Lindgren Minna: Kaukorakkaus
”… riemastuttava ja surumielinen ker-
tomus kaipuusta ja menettämisestä.” 
(Teos)

Lindstedt Laura: Ystäväni Natalia
”… romaani kertoo naisesta, joka 
aloittaa intensiivisen terapian ratkais-
takseen seksuaalielämänsä…”  
(Teos)

Liukkonen Miki: Hiljaisuuden mestari
”Miki Liukkonen rikkoo mieluummin 
kuin rakentaa – Hiljaisuuden mesta-
ri on äärimmäisen mielenkiintoinen, 
neuroottinen ja omapäinen romaani.” 
(Jukka Petäjä HS:ssa 13.4.2019)

Ng Celeste: Tulenarkoja asioita
”Tulenarkoja asioita on polttavan 
ajankohtainen romaani halusta hallita 
elämää, joka ei ole hallittavissa” 
(Gummerus)

Ratinen Suvi: Matkaystävä
”Purevat havainnot ja lämmin huumo-
ri yhdistyvät esikoisromaanissa, joka 
kuvaa lestadiolaisyhteisössä kasvamis-
ta…”  
(Otava)

Sahlberg Asko: Haudallasi, Adriana
”… samanaikaisesti rakkaustarina ja 
rikosromaani. Se on meidän aikamme 
armoton läpivalaisu…”  
(Like)

Saisio Pirkko: Epäröintejä
”Saisio ei kirjoita turhia lauseita – nyt 
hän kuljettaa lukijansa suoraan kirjaili-
jantyön ytimeen.”  
(Vesa Rantama HS:ssa 13.4.2019)

Schreck Hanna-Leena: Minä maa-
laan kuin jumala – Ellen Thesleffin 
elämä ja taide
”Ellen Thesleffin (1869 - 1954) sym-
bolistinen ja ekspressionistinen taide 
sekä poikkeuksellinen elämä pääsevät 
vihdoin kattavasti kirjoihin…”  
(tuijata.com/2017/09/27)

Strout Elizabeth: Kaikki on mahdollista
”Kaikki on totta, näinkin voisi kuvata 
Elizabeth Stroutin luomia fiktiivisiä 
henkilöhahmoja ja tapahtumia. Hän 
kuvaa kaunistelematta mutta ...”  
(kirsinbookclub.com/2019/04)
 
Strout Elizabeth: Nimeni on Lucy 
Barton
”Pulitzer-palkitun Elizabeth Strou-
tin kirjassa Nimeni on Lucy Barton 
vaikuttaa aluksi, ettei tarinassa tapahdu 
kovin paljoa. Lucy on joutunut New ...” 
(kirsinbookclub.com)

Swan Astrid: Viimeinen kirjani
”Tuoreessa kirjassa muusikko Astrid 
Swan kertoo parantumattomasta 
rintasyövästään sekä vaikeista hetkistä 
puolison ja lapsen kanssa.” 
(Iltalehti)

Thúy Kim: Ru
”Kanadanvietnamilaisen Kim Thúyn 
kirjoittama Ru on viehättävä ja kosket-
tava ... Kim Thúy koostaa elämäntari-
nansa pienistä paloista…” 
(kirjanpauloissa.blogspot.com)

Venho Johanna: Ensimmäinen nainen
”… romaani ohittaa Sylvi Kekkosen 
julkisen rooliin ja näkee vaivaa saadak-
seen selville, millainen nainen, äiti ja 
kirjailija presidentin puolison kuoren 
alle kätkeytyi.” 
(Aamulehti)
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