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Itäväylä Kulosaaressa tunneliin
ja päälle puutarhakaupunki?

H

elsingin uudisrakentamisen trendinä
on ollut rakentaa mahdollisimman korkeaa (Kalasatama, Pasila, Hernesaari
jne.). Helsingin Sanomat julkaisi elokuussa
2019 jutun, jossa kerrottiin, missä syntyperäiset helsinkiläiset viihtyvät. Kantahelsinkiläisten suosituin asuinalue oli Vartioharju, jossa
on paljon omakoti- ja rivitaloasumista sekä
luontoa ympärillä. Helsinki kasvaa ja koko
ajan tehdään väestöennusteita, mihin ja kuinka paljon kannattaa rakentaa.
Yleiskaavan mukaan Itäväylän tunnelointi
olisi mahdollista, jolloin vapautuisi arvokasta
rakennusmaata lähellä keskustaa ja Kalasataman palveluita. Kaupungin omat hahmotelmat ovat korkeita kerrostaloja. Entä, jos
kaikki tulevat kaupunkilaiset eivät halua asua
25-kerroksisessa talossa, vaan kaipaisivat pientä pihaa tai yhteisiä viheralueita.
Kulosaarelaiset ry:n teettämän vaihtoehtoisen mallin ideana on, että samoilla rakentamisen tehokkuusneliöillä kuin kaupungin oma
suunnitelma voitaisiin toteuttaa korkeiden
talojen sijaan tiivistä ja matalaa – Kulosaaren alkuperäisen puutarhakaupungin hengen
mukaista rakentamista. Löytyisikö Helsingin

kaupungilla uskallusta toteuttaa uutta, tehokasta pientalomallista asumista Kulosaareen?
Tule mukaan keskustelemaan ja ideoimaan,
minkälainen olisi toimiva, tehokas ja ennen
kaikkea viihtyisä Kulosaaren lisärakentaminen. Tervetuloa tiistaina 4.2. kello 18-20.00
ideoimaan Lukutupaan, miten Itäväylän
kattaminen voitaisiin toteuttaa. Järjestämme
kaikille avoimen workshopin, jossa pohja
ideana on lehdessä esitelty Arkkitehtitoimisto
Huttunen-Lipastin luonnos puutarhamaisesta
kaupunkirakentamisen mallista.
Taas on vuosikin vaihtunut ja aika maksaa vuodelle 2020 jäsenmaksu. Myös vuoden
2019 kulosaarelainen -ehdotuksia otetaan
mielellään vastaan satu.vakiparta@kolumbus.fi. Kuka sinun mielestäsi ansaitsee Årets
brändöbo -tittelin viime vuonna Kulosaaren
hyväksi tehdyistä ansioista? Vuosikokous pidetään maaliskuun 12. päivä Lukutuvassa.
Toivottavasti saadaan taas seuran hallitukseen
innokkaita toimijoita.
Hyviä ehdotuksia ja ehdokkaita odotellen.
Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja

kirsti.santaholma(ät)gmail.com
Leena Siikanen
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Österled i Brändö i en tunnel och
en trädgårdsstad på tunneln?

T

renden i Helsingfors verkar vara att
bygga på höjden (Fiskehamnen, Böle,
Ärtholmen mm.). Helsingin Sanomat
publicerade i augusti 2019 en artikel som
klargjorde var de infödda Helsingforsborna
trivs bäst. Det populäraste bostadsområdet
var Botbyåsen där det finns många radhusoch egnahemshus med natur runtomkring.
Helsingfors växer och det görs prognoser för
att klargöra var och hur mycket det lönar sig
att bygga.
Enligt generalplanen skulle det vara möjligt att bygga in Österleden i en tunnel. Då
skulle det frigöras värdefull byggnadsareal
nära centrum och servicen i Fiskehamnen.
Stadens egen vision är höga bostadshus, men
kanske alla framtida huvudstadsbor inte vill
bo i 25-vånings hus utan hellre vill ha en
liten trädgård eller gemensamma grönområden.
Idén med den alternativa modellen som
Brändöborna rf låtit göra är att man på
samma kvadratmeteryta som i stadens eget
förslag skulle kunna bygga lågt och tätt i
stället för högt. Detta skulle vara byggande
i den ursprungliga villastadens anda. Vågar
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Helsingfors stad förverkliga ett nytt effektivt
småhusbyggande på Brändö?
Kom med idéer och deltag i diskussionen:
Hur skulle ett fungerande, effektivt och framför allt trivsamt nybyggande på Brändö se ut?
Välkommen till Läsesalen tisdagen den
4.2 kl 18.00-20.00 för att diskutera om
hur Österleden kunde byggas in. Vi ordnar
workshops som baserar sig på Arkitektbyrå
Huttunen-Lipastis utkast (presenterat i denna tidning) om parklikt byggande i staden.
Ett nytt år har börjat och det är igen dags
att erlägga medlemsavgiften för år 2020 (info
på sidan nr 3) Vi tar också gärna emot förslag
om vem som skall väljas till årets Brändöbo
2019. Förslag kan skickas till satu.vakiparta@kolumbus.fi. Vem tycker du har gjort sig
förtjänt av denna titel genom sina insatser
för Brändös bästa under året 2019.
Årsmötet hålls den 12 mars i läsesalen (kl
17:30). Vi hoppas på att få nya, innovativa
medlemmar till vår styrelse.
I väntan på bra förslag och nya kandidater
Satu Väkiparta
Ordförande för Brändöborna rf

Kulosaarelaiset ry
Brändöborna rf

TIEDOTTAA

Kulosaarelaiset ry pyrkii toiminnallaan yhdistämään kaikkia Kulosaaren asukkaita. Voit tukea yhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi. Tee alla olevien
ohjeiden mukaan.
Betala årets 2020 medlemsavgft!
Personmedlem: 15 €
Hela familjen 25 €
Företag 40 €
Mottagare:
Kulosaarelaiset ry Nordea
		
FI11 2183 1800 0135 11
Meddelandefält: ditt namn och din e-post

Maksa vuoden 2020 jäsenmaksu!
Henkilöjäsen: 15 €
Koko perhe: 25 €
Yritys: 40 €
Saaja: Kulosaarelaiset ry Nordea
FI11 2183 1800 0135 11
Viesti: oma nimi ja s-posti

Kulosaarelaiset ry:n vuosikokous Lukutuvassa Kulosaaren yhteiskoulun
kirjastossa torstaina 12.3.2020 kello 17:30. (Esityslista tämän lehden takakannessa)
TERVETULOA!
BRÄNDÖBORNA rf ’s årsmöte hålls i Läsesalen torsdagen den 12.3.2020 kl. 17.30 i KSYK’s
(Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Svinhufvudsgränden 6 / Ståhlbergsgränden 1.
(Föredragningslista på baksidan)

VÄLKOMNA!

Kenestä vuoden kulosaarelainen 2019?
Ehdota henkilöä tai yhteisöä, joka mielestäsi on toiminut merkittävästi kotisaaremme hyväksi
vuoden 2019 aikana. Ehdotukset 1.3. mennessä: satu.vakiparta@kolumbus.ﬁ.
(Viime vuosien ”kulosaarelaisia”: v. 2018 Peik Schulman, v. 2017 Hannu Virtanen, v. 2016 Risto
Huttunen)
Vem blir årets Brändöbo 2019?
Föreslå en person eller en sammanslutning, som du anser har agerat förtjänstfullt för Brändös
bästa under år 2019. Förslag senast 1.3.2020: satu.vakiparta@kolumbus.ﬁ.
(Föregående års ”Brändöbor”: 2018 Peik Schulman, 2017 Hannu Virtanen, 2016 Risto Huttunen)
Tervetuloa tiistaina 4.2. kello 18-20.00 ideoimaan Lukutupaan, miten Itäväylän kattaminen
voitaisiin toteuttaa. Järjestämme kaikille avoimen workshopin, jossa pohjaideana on Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipastin luonnos puutarhamaisesta kaupunkirakentamisen mallista.
Välkommen till Läsesalen tisdagen den 4.2 kl 18.00-20.00 för att diskutera om hur Österleden
kunde byggas in. Vi ordnar workshops som baserar sig på Arkitektbyrå Huttunen-Lipastis utkast om parklikt byggande i staden.
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HAUSKA TUTUSTUA,

Mia Uski, Salon Kaj Kallion yrittäjä!
TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

Mitä palveluita sinulta saa?
Minulta saa kaikki kampaamo- ja parturipalvelut; hiustenpidennyksiä ja rastoja olen myös tehnyt, lisäksi teen myös
kotikäyntejä.

Miten saan hiukset juhlakuntoon
helpoiten?
Helpottaa isoihin juhliin valmistautumista, kun käy kampaajalla ennen juhlia, niin on yksi huoli vähemmän!

Miten kauan olet toiminut alalla?
Olen toiminut alalla vuodesta 1996.

Mistä haaveilet?
Tämä on kyllä kliseistä…. mutta haaveilen siitä, että pysyisin terveenä. jotta
voisin nauttia eläkepäivistänikin!

Miten valitsit alasi?
Se on tullut verenperintönä, isä ja äiti,
Kaj ja Inge-Maj Kallio, ovat molemmat
kampaajia. Vanhempani yrittivät ohjata minut pois tältä alalta, mutta kun
90-luvulla tuli lama, ajattelivat he, että
olisi hyvä varaportti, jos minä kouluttautuisin parturikampaajaksi.

Mia Uski rakastaa käsillä tekemistä ja osallistuu
fantasiakampauskilpailuihin. Mia on tehnyt pinkin ja
mustan pääkoristeen aidoista hiuksista. Mia haluaa
olla myös auttamassa syöpälapsia. Hän lähettää aitoja hiuksia järjestöön, joka tekee peruukkeja lapsille.

Parasta työssäsi?
Jokainen päivä on erilainen, pääsen palvelemaan erilaisia asiakkaita vauvasta
vaariin, on kaikenlaista asiakaskuntaa,
se on kyllä parasta!
Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Vanhempani perustivat vuonna 1977
tämän liikkeen tähän nimenomaiseen
paikkaan. Asuimme koko ajan Loviisassa ja äiti ja isä kävivät vuorotellen
viikolla töissä täällä. He olivat viitenä
päivänä viikossa töissä, ja lauantaisin
työntekijät huolehtivat asiakkaista. Loviisassa oli toinen liike ja on vieläkin,
äitini on siellä vielä töissä.
Mainosta yhdellä lauseella
palveluitasi!
Paneudutaan pääasioihin!
Mikäli et toimisi nykyisessä
ammatissasi niin mitä tekisit?
Suuntauduin vahvimmin aikoinani
kirjoittamiseen. Opiskelin äidinkieltä
ja kirjallisuutta, gradu jäi tekemättä,
kun niin innostuin tästä alasta, tykkään edelleen kyllä kirjoittaa. Nykyään
tykkään eniten askartelemisesta, olisin
valtavan hyvä askarteluohjaaja, koska
rakastan kaikkea käsillä näpräämistä.
Mitä harrastat?
Harrastan kaikennäköisiä käsitöitä, remontoimme vanhaa taloa Loviisassa,
lisäksi harrastan fantasiakampauskilpailuja.
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Leposaaren Sankarit
TEKSTI: HEIKKI KUKKONEN
K U V AT: K I R ST I S A N TA H O L M A J A L E H D E N A R K I STO

K

ulosaaren huvilakaupungilla oli
aika varhain, toisin kuin useimmilla muilla Helsingin ja sen
ympäristön kaupunginosilla, oma hautausmaansa. Se sijaitsee, kuten tiedämme,
Leposaareksi aikoinaan uudelleen nimetyllä lähisaarella, joka yhdistettiin pian
myös maapenkereellä muuhun saareen.
Viime sodissamme Kulosaaren omia
poikia ja tyttäriä kaatui kunnan silloiseen väkilukuun suhteutettuna enemmän
kuin useimmissa maamme muissa pikkukunnissa. Sodissa kaatuneet haudattiin
jo varhain maassamme omaksutun tavan
mukaan oman kotikuntansa multiin. Siksi Leposaaren pienellä hautausmaallakin
on oma sankarihautausmaansa, välittömästi kalmiston portin pielessä. Sankarihautausmaan pieni muistopatsaskin on
saarelaisen, kuvanveistäjä Ben Renvallin
käsialaa.
Kaatuneiden hautalaattoja katsellessa
voi havaita enemmistön kaatuneista olleen vain hieman yli parikymppisiä nuoria, keskenään lähes samaa ikäluokkaa.
Siksi vuonna 1920 Kulosaaressa syntynyt
ja saaren valmistavan koulun käynyt amerikantätinikin piti tapanaan järjestää aina
kotimaassa käydessään oman hiljaisen
’luokkakokouksensa’ Leposaaren sankarihautausmaalla.
Sankarihautausmaalla on nykyisin vuosittain kaksi yleisötilaisuutta. Molemmis-

ta vastaavat Itä-Helsingin reserviläisjärjestöt. Ensimmäinen on itsenäisyyspäivänä.
Siinä puhuvat molemmat paikalliset kirkkoherrat, suomenkielinen ja ruotsinkielinen. Sankarihaudoilla on silloin myös
kunniavartio.
Toinen tilaisuus on pidempi, mutta hiljainen ja vaikuttava. Se tapahtuu jouluaaton iltapäivänä. Silloin sankarihaudoilla
seisoo klo 14–19 kunniavartiossa kaksi
reservin tai evp. upseeria puolen tunnin
vartiovuoroina. Osa vartiomiehistä on
kulosaarelaisia, mutta pääosa on nykyään
muiden itähelsinkiläisten kaupunginosien
reserviläisiä.
’Leposaaren Sankarit’ on nimenä pienellä kirjasella, joka julkaistiin 1960-luvulla
ja jossa kerrotaan lyhyin tekstein ja kuvin
jokaisen Kulosaaren sankarihautausmaalla
viimeisen leposijansa saaneen kaatuneen
saarelaisen lyhyeksi jäänyt elämäntarina.
Toukokuisena sunnuntaina vietettävänä kaatuneiden muistopäivänä
sankarihaudoille on istutettu kauniit
kukkalaitteet ja koko alue on puettu
isänmaallisiin väreihin.
Kulosaarelaiset haluavat tässä kiittää
Leposaaren hautausmaan erinomaisesta hoidosta rouva Pipattia, joka
on nyt jäämässä eläkkeelle.
Mikko-Olavi Seppälän kirjoittamassa
Kulosaaren seurakunnan historiassa käsitellään Leposaarta sivuilla 170-185, sankarihautoja sivuilla 184 ja 185.
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KORKEASAAREN 					TALVI

– lumella tai ilman!

T E K S T I : M A R I L E H M O N E N • K U V AT : M A R I L E H M O N E N

( K A R H U T ) , A N N I K A S O R J O N E N ( L U M I L E O PA R D I J A L U X K O R K E A S A A R I )

P

erheen pienimmille suunnatulla eläintarhan reitillä Kurre-orava
miettii, onko nyt jo talvi. Kysymys
on tänä talvena tuntunut erityisen sopivalta. Tarina saa onnellisen lopun, kun
Kurrelle alkaa lopulta kasvaa talviturkki.
Sitä tarina ei kerro, miten pitkä ja luminen tästä talvesta tulee, vai saammeko
myös aikaisen kevään?

saari on tukenut vuodesta 2012. Aiempina vuosina lahjoitetuilla varoilla on
hankittu kannanseurannassa tarvittavia
gps-pantoja ja tutkittu lumileopardien
taudinaiheuttajia. Tapahtumassa kerätty
summa on Korkeasaaren suurin yksittäinen lumileopardien suojeluun keräämä
potti. Tästä suurkiitokset kävijöillemme!
Mouruamista hämärän aikaan
Eläintarhamme yksi uusimmista asukkaista on lumileopardi, ja se sai nimen
Lux suojelutapahtuman kunniaksi. Lux
on 2,5-vuotias ja syntyjään Ranskasta, Mulhousen eläintarhasta. Se tykkää
mouruta kuuluvasti hämärän aikaan,
mikä saattaa kuulua Mustikkamaalle asti
ilta-aikaan.
Mouruamista kuuntelee kiinnostuneena Korkeasaaren vanha lumileopardipariskunta – itse asiassa Luxin isovanhemmat. Koska eläintarhojen tehtävänä on
lisäännyttää uhanalaisia lajeja, Luxin isä
Gustaf siirrettiin vuonna 2016 Mulhouseen, jossa Lux syntyi sen ensimmäiseen
pentueeseen. Kun nuori uros saa aikanaan naaraskaverin, sukupolvien ketju
voi jatkua.
Luxin reviiriä ovat Kissalaakson tarhat
R ja S, tervetuloa väijymään uutta täpläturkkia!

Kyllä karhu tietää
Karhutkin sen tietävät: talvi on alkanut
leudosti. Korkeasaaren 18- ja 13-vuotiaat karhut vetäytyivät talviunille poikkeuksellisen myöhään, vasta hieman ennen
joulua. Tavallisesti ne nukkuvat marraskuun puolivälistä helmi-maaliskuun
vaihteeseen.
Pohjoisen karhut ovat sopeutuneet
talviuniensa säästökuurilla runsaisiin
lumipeitteisiin, joiden aikaan näin ison
eläimen on hankalaa löytää riittävästi ravintoa.
Korkeasaaren karhut, emo ja tytär, sisustavat talvipesänsä itse. Nämä karhut
ovat hyvään tottuneita: suosikkipehmuste on pehmoinen puukuivike, männynoksat ja sammalet työnnettiin pesän ulkopuolelle.
Valoa kansalle
Korkeasaaren talvi on alkanut valoisissa
merkeissä. Joulun jälkeen eläintarhassa pääsi ihailemaan valotaidetapahtuma
Lux Korkeasaarta, joka oli Lux Helsingin satelliittipiste. Vuoden pimeimpään
aikaan valotaide sopii erinomaisesti ja
samalla muistuttaa, että Korkeasaari on
avoinna vuoden jokaisena päivänä.
Eläintarhaan löysi tiensä valotapahtuman aikaan 25 000 ihmistä. Tunnelma
saaressa oli vilkkaimmillaankin mukavan leppoisa ja talvisen rauhallinen. Valotaideteokset keskittyivät eläintarhan
puistoalueille ja suunnittelussa huomioitiin, ettei valaisu häiritse eläimiä. Yönsä
Korkeasaaren asukkaat saivat viettää tavalliseen tapaansa, turvallisen hämärissä
merkeissä.
Vauhtia lumileopardien suojeluun
Lux Korkeasaari keräsi yli 15 000 euroa
luonnonvaraisten lumileopardien suojeluun. Varat ohjataan Snow Leopard
Trust -järjestölle, jonka työtä Korkea-
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Biologi, tietokirjailija, luontokuvaaja Seppo Parkkinen on asunut suurimman osan ikäänsä
Kulosaaressa ja seurannut saaremme luonnon tapahtumia vuosien varrella kaikkina
vuodenaikoina.
T E K S T I J A K U V A T : S E P P O PA R K K I N E N

O

dotetut vieraamme pohjoisesta saapuivat loppusyksyllä, kun
suuret tilhiparvet ilmaantuivat
marjoista punaisiin pihlajiin. Täällä ne
viipyvät niin pitkään kuin marjoja riittää. Jossain vaiheessa talvea ne sitten
jatkavat matkaa etelään, ensin Suomenlahden yli Baltiaan ja marjatilanteen
mukaan joskus aina Etelä-Eurooppaan
asti. Keväällä ne palaavat huomaamatta
takaisin pesimäseuduilleen Lappiin.
Kuvien tilhet ovat viihtyneet metropolkumme pihlajissa vuodenvaihteen
molemmin puolin, ja suuren parven
ruokaillessa marjoja ropisee polullekin.
Tilhi lienee saanut nimensä sirisevästä
äänestään, mutta nimen antaja on kaiketi kuullut ääntelyn tilisevänä, koska
linnun nimi ei ole sirhi.
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Moderni puutarhakau
TEKSTI: HEIKKI KUKKONEN

K

•

K U V AT : A R K K I T E H T I T O I M I S T O H U T T U N E N - L I PA S T I

ulosaaren halkaiseva Itäväylä
on puukko saaremme sydämessä. Se vie suoja-alueineen
ja metroradan kanssa aivan kohtuuttoman palan parasta saartamme. Moottoritien melu- ja saastevaikutukset ovat suuret ja ulottuvat
syvälle saareen.
Kulosaarelaiset ry on jo useita vuosia sitten esittänyt erilaisia,
huolellisesti tutkittuja ratkaisumalleja Itäväylän tunneloimiseksi
Kulosaaren kohdalla. Nyt kaupunEliel Saarinen v. 1910, kuva Finna

gin aiemmin jyrkästi kielteiset kannat näyttävän hieman liikahtaneen
tunneloinnin suuntaan. Teknisesti olisi mahdollista soveltaa kahta ratkaisua, joko syvälle kallioon
louhittavaa tunnelia, mahdollisesti
metrollekin, tai betonirakenteista
tunnelia suunnilleen nykyisen Itäväylän kohdalle, jolloin metrorata
asemineen mahdollisesti jäisi nykyiselleen.
Kalliotunnelimallissa
tunnelin
linjaus ja sijaintipaikka olisivat
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melko vapaasti valittavissa, jolloin
uusi metroasema voisi sijoittua saaren keskipisteeseen, täsmälleen nykyisen ostoskeskuksen alle, lyhyen
hissiyhteyden päähän siitä. Samalla
olisi mahdollista louhia metroaseman liityntäpysäköintiinkin riittävät kalliotilat, Tapiolan metroaseman tapaan.
Kulosaarelaisen arkkitehti Risto
Huttusen toimistossa on laadittu
oheisen havainnekuvan mukainen
hahmotelma vapautuvan rakennus-

upunki Kulosaareen?
maan käyttämisestä modernin puutarhakaupungin rakentamiseen Kulosaareen. Suunnitelman kantavana
ideana on soveltaa Ribbinginhovin
kaltaista, tehokasta rakennustapaa koko Itäväylältä vapautuvalle
alueelle, nykytekniikalla toteutettuna. Uudisrakennuksissa on vaihtelevasti 3-4 kerrosta. Korkeampien
talojen välissä on matalampia antamassa tilaa hengittää.
Näissä piirustuksissa on käytetty koko Itäväylän tunneloinnilla

vapautuva alue. Uudisrakentamista on saman verran kuin kaupungin suunnitelmissa eli 80 000 kem²
(kerrosneliömetriä). Tässä esitellyt
luonnoskuvat tulevat nähtäville kulosaarelaiset.fi -nettisivuille.
Maassamme ei ole, jostain kummallisesta syystä, käytännöllisesti
katsoen missään rakennettu Ribbinginhovin onnistuneen mallin
mukaista kaupunkiympäristöä. Kulosaaren pieni kerrostalolähiökin
rakennettiin aikanaan 1960-luvulla
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vallinneiden ratkaisumallien mukaan.
Siksi olisi monesta syystä aihetta vihdoin tuulettaa maamme aika
yksioikoista
kaupunkirakentamisen tapaa juuri Kulosaaressa, joka
edusti aikoinaan, jo yli vuosisata
sitten, aivan uutta ja edistyksellistä
suhtautumista kaupunkiasumiseen.
Seuraavalla sivulla suurennettu kuva
luonnoksesta, keskellä Kulosaaren
yhteiskoulu.

Kodinvaihto
mielessä?
Hei, sinä
Kulosaaressa
asuva!

Asiakkaani etsii vähintään 100 m2
pihallista perheasuntoa Kulosaaresta.
Erityisesti Kulosaaren puistotie ja
Ståhlbergintie lähialueineen kiinnostavat.
Ota yhteyttä, mikäli omistat esim. rivi- tai
paritaloasunnon näiltä seuduilta.
Ostaja maksaa välityspalkkion,
mikäli kaupat syntyvät!

Vesa Moilanen

myyntipäällikkö, osakas, LKV, KED
Puh. 0400 909 934
vesa.moilanen@km.fi

Helsinki Arabia
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UUSI PIZZERIA OSTARILLA
”Tultiin vaan tekee hyvää pizzaa!”
TEKSTI JA KUVA: NINA NYGÅRD

K

uin tyhjästä ostarin entisen R-kioskin paikalle ilmestynyt Levanto
Pizza & Birra on otettu saarelaisten kesken ilolla vastaan. Entisestä
kioskista muistuttaa enää lasiset kylmäkaappien ovet (kylmäkaappeihin tulee
myyntiin tuotteita). Tunnelmallinen
valaistus, leppoisa musiikki ja kolmen
kaveruksen idea pizzeriasta toimii. Siinäkö ainekset toimivaan pikkuravintolaan?
”Tultiin tekee vain hyvää pizzaa Kulosaareen. Meidät on otettu vastaan hyvin,
erittäin hyvin,” vastaa saarelainen Kaj
”Utti” Kuhlefelt kysymykseen, mistä moinen idea lähti ja miten on mennyt.
Todellisuudessa kaverukset, Utin lisäksi Markku ”Laku” Jakomo ja Anssi
Okkonen, olivat kyselleet jo muutaman
vuoden kyseistä tilaa. Nyt palaset loksahtivat paikalleen.
Utti tunnetaan ravintoloitsijana mm.
Pörssitalosta, Uunisaaresta, Master
Golfista sekä Brändö Seglaresta. Anssi
Okkonen on ennestään tuttu kulosaarelaisille autokorjaamonsa myötä ja Laku
on toiminut ravintoloitsijana Espanjassa.
”Pizzan teko on ollut aina unelmani,”
paljastaa Laku.
Laku reissasi viime kesänä vaimonsa
kanssa Italiassa ja he eksyivät Levannon
5 000 asukkaan pikkukaupunkiin. Paikallinen pizzeria oli voittanut vuoden
2017 Italian pizzamestaruuden ja pizzeriaan oli koko ajan jonot. Laku tutustui
pizzerian saloihin ja paikasta tuli Kulosaaren pizzeria Levannon esikuva.
”Me haluttiin tuoda saareen rentoa
taverna-meininkiä. Kulosaarelaiset tykkää ja eihän tässä ole sen kummempaa,”
sanoo pizzojen valmistuksesta vastuussa
oleva Laku.
Utti hoitaa salin ja Anssi keittiön
puolella tiskit. Työnjako on kaveruksilla selvä, siis tähän asti, mutta uusia
suunnitelmia näillä yrittäjäkonkareilla
on jo kehitteillä. Kaverukset ovat suunnitelleet tulevalle vuodelle ainakin juusto- ja viininmaistajaisia. He kuuntelevat mielellään myös saarelaisten ideoita
ja toiveita teemailloista.
”Pizzapohja-ainekset tulevat kaikki
suoraan Italiasta, kalat ja äyriäiset Erikssonin kalatukusta, buffala-mozzarella on
parasta mitä Suomesta löytyy, salami on

spianata calabraa eli salamien ferraria.
Panostamme parhaisiin raaka-aineisiin,
sillä sipuli”, kertoo Utti.
Laku painottaa vielä, että heidän pizzat ovat roomalaisia kuohkealla pohjalla, napolilaisissa taasen on ohut pohja.
Vaikka pohja on tosiaan paksu, on se
ilmava ja samalla maukas. Kolmas ar-
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tisokka-mozzarella-basilika-zucchini
-pizza kahden viikon sisällä ei vielä ole
alkanut kyllästyttää. Listalle tulee uusia
makuja jatkossa, lisää kasvista ja mereneläviä.
”Hyvää pizzaa ja hyvää meininkiä.
Kyllä me ollaan tässä niin kauan, kunnes
ostari puretaan,” sanoo Utti.

SEITSEMÄN HYVÄÄ
SYYTÄ OSALLISTUA
YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN
TEKSTI JA KUVA: OUTI JAAKKOLA

K

irkon Yhteisvastuukeräys saattaa monista tuntua lähinnä
keski-ikäisten tai eläkeläisten
kampanjalta. Mielikuva keräyslipasta heiluttelevasta mummelista tai listan kanssa
ovia kiertävästä vapaaehtoisesta vie ajatukset menneisyyteen. Miksi Yhteisvastuukeräystä ei kuitenkaan kannata haudata? Tässä seitsemän hyvää syytä lahjoittaa!
1. Keräyksellä on vaikutusta. Esimerkkejä: Takuusäätiön takaustoiminta
saatiin Suomessa käyntiin vuoden
1991 keräystuotoilla laman jälkeen.
Somaliassa koulutettiin 50 opettajaa,
remontoitiin 17 luokkaa ja 12 vessaa ja hankittiin 3000 koulupukua
lapsille. Lukemattomat nepalilaiset perheet ovat päässeet paremman
toimeentulon piiriin pienlainojen ja
ammattikurssien avulla.
2. Ulkomaille menevistä rahoista vastaa
Kirkon Ulkomaanapu, joka on erittäin hyvässä maineessa kansainvälisten avustusjärjestöjen keskuudessa.
3. Viidesosa varoista ohjataan aina kotikulmille seurakunnan avustustyön
kautta. Omiakaan ei siis hylätä.
4. Keräys auttaa tasa-arvoisesti kaikkia
hätää kärsiviä syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen
katsomatta.
5. Keräyskohde vaihtuu joka vuosi –
nyt ovat vuorossa lapset ja tukea kaipaavat vanhemmat, joita on paljon
sekä Suomessa että maailmalla.
6. Jokaisesta eurosta menee aina 80
senttiä suoraan avustustyöhön. Se on
hyvä prosentti, sillä mikään keräys ei
pyöri ilman hallintoa, markkinointia
ja vaikuttamistoimintaa.
7. Keräyksellä on mahtava historia.
Tiesitkö, että vuonna 1950 Itä- ja
Pohjois-Suomessa oli nälänhätää hallavuosien jälkeen? Aliravitut lapset
olivat sairaita, ja työttömyys vaikeutti köyhien perheiden toimeentuloa.
Silloin koko Suomi lähti auttamaan.

tai kyvyistä. Kuka tahansa voi sairastua,
jäädä työttömäksi tai tarvita muitten
apua vaativassa elämäntilanteessa. Monet perheet ovat tosi lujilla nykyään ja

vanhemmat toivoisivat enemmän tukea
lasten kasvatukseen, Herttoniemen seurakunnan yhteisvastuukeräyspäällikkö,
seurakuntapastori Outi Lantto tietää…

… ja niitä käteviä tapoja lahjoittaa on jo keksitty:
Esimerkiksi tilisiirrolla käyttäen Herttoniemen
seurakunnan viitenumeroa 308100
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Tai MobilePayllä numeroon 27640.
Minkä hauskan ja itsellesi sopivan tavan tukea
yhteisvastuukeräystä sinä voisit keksiä?
Sattuuko merkkipäiväsi keväälle ja sinulla on
jo kaikkea? Pyydä muistamiset yhteisvastuukeräykselle!

Monet ihmiset ovat kokeneet, ettei huono tilanne aina johdu omista valinnoista
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KULOSAARESSA

len luvannut kirjoittaa kulo
saarelaisten omaan lehteen
Lukutuvasta lainaamistani ja muista kirjoista.
Lukutupa on siitä oivallinen
kirjasto, että sieltä saa lainaksi erittäin nopeasti sellaisia uutuuskirjoja, joita joutuu
odottamaan muissa kirjastoissa
viikkoja, kuukausia. Tässä siis
viime aikoina lainaamiani ja
lukemiani, uutuuksia, joka tapauksessa ajankohtaisia kaikki.
Ostan suuren osan lukemistani
kirjoista. Onneksi olen pitänyt
lukupäiväkirjaa koko ikäni; tässä
otteita siitä.
Kuvitukseksi valitsin Kersti Juvan mainion uuden teoksen kannen. Löytöretki suomeen muistuttaa meitä siitä, että suomennettu
kirjallisuus on myös suomalaista
kirjallisuutta ja suomentaja tulee
aina mainita teosta käsiteltäessä.
Elisabeth Strout: Kaikki on mahdollista (Anything is Possible) suom.
Kristiina Rikman, Tammi 2019.
Amgash on tapahtumien keskuspaikka
amerikkalaisessa Keski-Lännessä. Tarinoiden keskiössä on Lucy Barton, joka
on kirjoittanut kirjan ja joka on muuttanut New Yorkiin ja menestynyt. Köyhyydestä ei kuitenkaan pääse kokonaan
eroon eikä lapsuuden kokemuksista
muutenkaan. Aika vaikuttavia tarinoita, hienosti ja julmasti kerrottuja. Ollaan me ihmiset aika raadollisia! Nimeni on Lucy Barton, Kristiina Rikmanin
suomentamia novelleja, kuuluu myös
Lukutuvan ostoksiin.
Kim Thuý: Ru, suom. Marja Luoma. Gummerus 2019. Liikuttava tarina
Vietnamista Malesian kautta Kanadaan
paenneesta tytöstä. Toiseudesta, muukalaisuudesta, pakolaisuudesta. Ranskaksi kirjoitettu pieni romaani, joka on
sittemmin saanut jatkoa.
Pajtim Statovci: Tiranan sydän,
Otava 2016. Hieno tarina Albaniasta,
Jugoslavian sodasta, vaikeudesta olla
ihminen ja mies nykyisessä kulttuurissa. Kirja rakastamisen vaikeudesta eri
maissa ja kaupungeissa, Espanjassa, Ita-

Ä

Ä

TEKSTI JA KUVA: IRIS SCHWANCK

liassa, New Yorkissa, Helsingissä ja taas Tiranassa.
Hassan Blasim: Allah99, suom.
Sampsa Peltonen, WSOY 2019. Vahvaa
kerrontaa, jota värittävät ja taustoittavat
kirjailijakollegan sähköpostiviestit Tanskasta. Cioran, Beckett ym ovat oppineen
kirjan kirjalliset kummit. Ei ole helppoa
olla irakilainen, kaiken väkivallan nähnyt, Suomeen tullut, arabiaksi kirjoittava henkilö. Finlandia-ehdokkuus meni
sivu suun. Laiha lohdutus taitaa olla se,
että Kirjasäätiö joutuu ehkä miettimään
uusiksi Finlandia-palkinnon sääntöjä.
Allah99 on saanut nimensä siitä, että jumalalla on 99 eri nimeä.
Helmi Kekkonen: Olipa kerran äiti,
Siltala 2019. Hieno omakohtainen tarina. Pariskunta päättää tehdä toisen
lapsen, vaikka välissä on kipeästi koettu keskenmeno. Kaipuu tavata ystäviä,
viettää sosiaalisempaa elämää ilman
lapsia, on riipaisevasti kuvattu. Mieleen
painuva lause: odotan toista lastani ja
nyt vasta tunnen vauvakuumetta.
Olli Jalonen: Merenpeitto, Otava
2019. Jatko edellisvuoden menestysro-
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maanille Taivaanpallo, jonka kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen valitsi
Finlandia-romaaniksi vuonna 2018.
Angus on tässä romaanissa jo lontoolaistunut isäntänsä Halleyn suojeluksessa. Saamme seurata vedenalaisia
kokeita tilanteessa, jossa sukeltajan
tauti taisi olla liki tuntematon käsite.
Kaikkien seikkailujen jälkeen Angus
palaa kotisaarelleen.
Antti Rönkä: Jalat ilmassa, Gummerus 2019. Esikoiskirja koulukiusaamisesta. Tuo kokemus ei lähde
ihmisestä ihan heti. Alkuvuoden
kirjallisia tapauksia on Röngän
ja isänsä Petri Tammisen kirjeenvaihtoromaani.
Pajtim Statovci: Bolla, Otava 2019. Vuoden 2019 Finlandia-romaani jatkaa Tiranan
sydämestä tuttua tematiikkaa
– toiseutta, rakastamisen vaikeutta ja suorastaan sen tuhoisuutta, sotaa ja sen kaikkia mielettömyyksiä. Sodan ja
rakkauden tieltä katoaa kaikki, aivan
kaikki.
Lucia Berlin: Ilta paratiisissa (Evening in Paradise), suom. Kristiina
Drews, Aula & Co, 2019. (Tulossa
Lukutupaan). Kovia, taattuja Lucia
Berlin -novelleja, inhimillisiä, ihmisiä
arvostavia, kaikkiin heikkouksiin suopeasti suhtautuvia, oppineita tarinoita.
Lukutuvan hienouksiin kuuluu myös
Ota ja anna -osasto. Siitä voi ottaa ilmaiseksi mukaansa kirjan luettavaksi
ja ehkä palauttaa sen. Käteeni tarttui
Fred Vargasin dekkari Sinisten ympyröiden mies (L’Homme aux cercles
bleus), suom. Marja Luoma, ensimmäinen Adamsberg-dekkari. En yleensä
lue rikoskirjallisuutta, mutta tämä oli
jotenkin vastustamaton. Kirjailija Fred
Vargashan on koulutukseltaan arkeologi ja hänen teoksiaan on käännetty yli
40 kielelle.
Seuraavaksi luen Merete Mazzarellan
Silloin et koskaan ole yksin. Lukemisen
taidosta. (Där man aldrig är ensam. Om
läsandets konst, suom. Kaarina Sonck.
Kirja sattui käteeni samasta Lukutuvan
osastosta Ota ja anna.

KEVÄT

T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A
K U V AT: H A R RY B L Ä S S A R J A I N G E E N G ST R Ö M

Lukutuvassa torstaina 23.1. klo 18-19
Googlen maajohtaja Antti Järvinen.
Lukutuvan tiloissa yhteiskoululla
tiistaina 4.2. klo 18–20 Kulosaarelaiset
ry:n järjestämä miten Itäväylän kattaminen voitaisiin toteuttaa.
Yhteiskoulun keskushallissa perjantaina 7.2. klo 18:30–20 Harry Blässarin Kulosaarelaiset ry:n kanssa yhteistyössä tarjoama Jazz-ilta.
Kulosaaren kirkossa sunnuntaina
9.2. klo 18:00 Valoilmiö-konsertti.
Lukutupa suljettu torstaina 13.2. ja
koulujen talviloman aikana 15.-23.2.
Lukutuvassa torstaina 12.3. klo 17:30
Kulosaarelaiset ry:n vuosikokous, kokouksen jälkeen mukana kulosaarelainen
kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu
Mari Holopainen.
Lukutuvassa torstaina 26.3. klo
18:00–19:00 Henrik Meinander: Samaan aikaan: Suomi ja maailma 1968
– esitys v. 2019 julkaistun kirjan pohjalta.
Lukutuvassa torstaina 23.4. klo
18:00–19:00 Laura Kolbe: Kulosaari
vuoden 1945 jälkeen – pohdintaa Kulosaaresta Helsingin kaupunginosana.
Lähetystövierailu toukokuussa
VALOILMIÖ-KONSERTTI
KULOSAAREN KIRKOSSA
9.2.2020 KLO 18.00
Valoilmiö-konsertti on monipuolinen
ja moniulotteinen konsertti-ilta, jossa
kynttilät syttyvät muistuttamaan valosta ja kirkkaudesta ja samalla otetaan
lähtölaukaus kevättä kohti. Konsertissa
esiintyvät Kulosaaressa toimivan erityisoppijoille suunnatun Resonaarin
musiikkikoulun oppilaat yhdessä vierailevien artistien kanssa.
Konserttiin on vapaa pääsy (ohjelma
5 euroa).
Konsertin järjestää Musiikkikeskus
Resonaari yhteistyössä Herttoniemen
seurakunnan kanssa.
Tiedot antoi: Markku Kaikkonen,
Director, Music Centre Resonaari

JAZZ-KONSERTTI YHTEISKOULULLA
PERJANTAINA 7.2.2020 klo 18:30-20
Wade Mikkola & The New Generation
Harry Blässar, jo kauan jazzia harrastanut kulosaarelainen, haluaa tarjota kaikille mahdollisuuden viettää yhdessä
illan jazzin merkeissä Kulosaaren yhteiskoulun perinteikkäässä keskushallissa. Musiikista vastaa traditionaalista
jazz-musiikkia soittava yhtye Wade Mikkola & The New Generation, jota ohjaa
Suomen parhaisiin kontrabasson soittajiin kuuluva basisti Wade Mikkola.
Yhtyeen väliajan aikana kuullaan lisää kulosaarelaisista jazz-muusikoista ja
jazz in harrastajista.
Konsertti on maksuton, lahja Harrylta. Tilaisuudessa on lahjoituslipas,
johon halukkaat voivat laittaa haluamansa summan Punaisen Ristin kata
strofirahastolle toimitettavaksi.
TERVETULOA KAIKKI KONSERTTIIN
HELMIKUISENA PERJANTAINA!
LUKUTUVASSA
Sen lisäksi, että Lukutuvassa on hyvä
valikoima näinä aikoina ilmestynyttä
kaunokirjallisuutta ja koulun vuosikymmenten aikana kertynyt kirjakokoelma lainattavaksi kotiin, Lukutuvassa voi käydä lukemassa sanoma- ja
aikakausilehtiä. Kulosaaren yhteiskou-

AVOINTA MAKSUTONTA TOIMINTAA KULOSAARESSA
Lukutupa auki tiistaisin ja torstaisin klo 16–19
Pubivisa kuparilyhdyssä keskiviikkoisin klo 20–21:30
Höntsäjalkapalloa Kulosaaren kentällä sunnuntaisin 19–20

14

lun tilaamina kirjastosta löytyvät seuraavat lehdet Helsingin sanomat, HBL,
Parnasso, Soundi, Suomen kuvalehti,
Taide, Tekniikan maailma, Tiede ja Urheilulehti.
Teemaillat muutaman viikon välein
houkuttelevat aina kymmeniä kuulijoita,
mutta Lukutupa kutsuu kulosaarelaisia
myös tiistaisin ja torstaisin. Kirjahyllyjen lisäksi koulun kirjastossa on nyt sohvaryhmä ja työpöytiä. Tila sopii hyvin
vaikka ystävysten tapaamiseen tai pieneen neuvotteluun. Reippailuhenkiselle
Lukutuvan vetonaula on se, että tulee
mistä päin Kulosaarta tahansa, saa samalla hyvää liikuntaa. Tietysti voi myös
yhdistää Idealfitin kuntosalilla käynnin
”hengen kulttuuriharrastukseen”.
Lisätilaa kulosaaren lapsille
Lukuisat saaremme lapsiperheet riemuitsevat, kun päiväkodin lisärakennus
Paviljonki vastaa päivähoitopaikkojen
huutavaan pulaan.
Daghemmet Domus ja Kulosaaren
päiväkoti järjestivät yhteisvoimin päiväkotien lapsille ja heidän perheilleen
mahdollisuuden tutustua uuteen ra-

2020

Julia Auvinen • Kulosaaren päiväkodin
vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
Syytä seurata,
mitä ympäristössä tapahtuu
Internetistä pystyy seuraamaan kaupungin suunnitelmia ja toimia osoitteesta
hel.fi/helsinki/fi. Syksyn 2019 aikana
ovat esillä olleet Kulosaaren puistotie ja
Kivinokan kehittäminen.
Kulosaaren puistotiestä pyöräkatu –
hanke etenee (päätökset jo tehty)
Kulosaaren puistotien katusuunnitelmaehdotuksia oli nähtävillä 8.–
21.1.2020
Kyseessä: Kulosaaren puistotie välillä
Lautturinkuja – Tupasaarentie, Adjutantinpolku, Ukko-Pekan porras välillä
Ukko-Pekan polku – Kulosaaren puistotie ja Hopeasalmentien silta
Nähtävillä olon jälkeen päätetään
suunnitelmien hyväksymisestä, minkä
jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa.
Lisätietoja antaa Jari Hurskainen, p.
040 191 6385, jari.hurskainen@hel.fi.
Kivinokkaa kehitetään
viheralueena
Kivinokka on kulosaarelaisille tärkeä ulkoilualue varsinkin, kun oman saaren täydennysrakentaminen kutistaa metsiämme
ja puistojamme. Onneksi Kivinokkaan
laaditaan nyt viheraluekaavaa eikä ollenkaan kerrostalokortteleita tai edes leirintäaluetta Rastilan korvikkeeksi.

Tunnetko Kulosaareen liittyviä asioita?

1. Kuka on piirtänyt ruotsalaisen koulun vanhan rakennuksen?
A. Eliel Saarinen. B. Armas Lindgren. C. Lars Sonck.
2. Keneltä Kulosaari-yhtiön perustajat ostivat Kulosaaren?
A. Cronstedt-suvulta. B. Schauman-suvulta. C. Kramer-suvulta.
3. Kuka kulosaarelainen on sponsoroinut Valtteri Bottasta?
A. Mika Anttonen. B. Antti Wihuri. C. Antti Aarnio-Wihuri.
4. Minkä nimisellä saarella sijaitsee Kulosaaren Casino?
A. Hylje. B. Norppa. C. Valas.
5. Kulosaaren huvilakaupungin väkiluku vuoden 1945 lopussa?
A. 900. B. 1050. C. 1220.
6. Kuka oli Werner Wirén?
A. Kirkkoherra. B. Rehtori. C. Kaupunginjohtaja.
7. Kuka kirjoitti kirjan Brändövägen 8?
A. Kjell Westö. B. Caj Bremer. C. Henrik Tikkanen.
8. Minä vuonna avattiin nykyinen Kulosaaren silta?
A. 1947. B. 1957. C. 1967.
9. Mikä on suurin maa, jolla on lähetystö Kulosaaressa?
A. Kiina. B. Intia.C. Puola.
10. Mikä musiikkikoulu sijaitsee Kulosaaren puistotiellä?
A. Itä-Helsingin musiikkiopisto. B. Resonaari. C. Vesta.

Oikea vastausrivi: 1 B, 2 A, 3C, 4C, 5C, 6A, 7 C, 8 B, 9 A, 10 B

kennukseen avointen ovien päivänä
26.11. Päivän aikana päiväkotien lapset
pääsivät myös tanssimaan ja laulamaan
yhdessä Aarne Alligaattori & viidakkorumpu kanssa.
Alkakoon tästä hedelmällinen yhteistyö saaremme suomenkielisen sekä
ruotsinkielisen päiväkodin kesken!

Suunnittelun
lähtökohtia ovat alueen
luontoarvot ja Kivinokan luonnonsuojelualue. Tarkoitus on
säilyttää perinteinen
kesämajatoiminta
ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano- ja
siirtolapuutarhaympäristö. Uutta tulee olemaan Kivinokan kehittäminen merellisen
matkailun kohteena.
Sinne voi siis odottaa
tulevan laitureita ym.
Monet
kivinokkalaiset ovat huolissaan
mökkiensä
tulevaisuudesta. Kaupungin
edustajat vakuuttavat,
että joitakin mökkejä
voi uhata ilmastonmuutokseen
liittyvä
meriveden pinnan kohoaminen ja siitä tulvariski. Tästä syystä ne
joudutaan ehkä siirtämään. Muista syistä
mökeillä ei ole mitään
vaaraa.
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JULKINEN TIEDOTE.

OFFENTLIGT MEDDELANDE.

JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.

DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN – INBJUDAN TILL ÅRSMÖTET
KULOSAARELAISET ry:n VUOSIKOKOUS LUKUTUVASSA TORSTAINA 12.3.2020 KLO 17.30
Kulosaaren yhteiskoulun kirjasto, Svinhufvudinkuja 6 / Ståhlberginkuja 1

TERVETULOA!

BRÄNDÖBORNA RF’S ÅRSMÖTE HÅLLS I LÄSESALEN TORSDAGEN DEN 12.3.2020 KL.17.30 I KSYK’s
(Kulosaaren yhteiskoulu) bibliotek, Svinhufvudsgränden 6 / Ståhlbergsgränden 1

VÄLKOMNA!

VUOSIKOKOUS – Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja
muut hallituksen jäsenet
8. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
9. päätetään yhdistyksen kokouksien koollekutsumistavasta
10. käsitellään muut esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokouksessa
esittää.
ÅRSMÖTET – Föredragningslista
1. mötets öppnande
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt vid behov två rösträknare
3. konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförande
4. presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskares berättelsen
5. fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga
6. fastställande av verksamhetsberättelsen, budgeten samt medlemsavgifterna
7. val av styrelseordförande, som även kallas till föreningens ordförande, och övriga
styrelsemedlemmar
8. val av verksamhetsgranskare jämte suppleant
9. beslut om möteskallelseförfarande
10. övriga ärenden, som kommit till styrelsens kännedom minst trettio (30) dagar innan mötet,

eller ärenden som styrelsen vill framföra på årsmötet.

