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Kulosaari kirsikan
sydämenä Uudellamaalla

U

usimaa kasvaa ennusteiden mukaan jopa 550.500 asukkaalla
ja 290.000 työpaikalla vuoteen
2050 mennessä.
Uusimaa-kaavaa ollaan uusimassa ja
maakuntahallitus esittää kaavakokonaisuutta hyväksyttäväksi kesäkuussa 2020
tai kun koronatilanne sallii maakuntavaltuuston kokouksen järjestämisen.
Uusimaa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen ja aikatähtäin on vuodessa 2050. Uusimaa-kaavassa esitetään
maakunnan kehityksen suuret linjat.
Suurimpien keskusten menestys on
avain koko Suomen ja Uudenmaan menestykseen. Jos Uusimaa olisi kakku,
siinä olisi paljon erilaisia kerroksia, paljon koristeita ja kirsikkana kakun päällä
tietysti Helsinki.
Miten kakusta riittää hyvinvointia
kaikille? Tarvitaan kestävää kasvua sinne, missä kaikki on jo valmiiksi lähel-

lä. Kauppaan, kouluun tai työpaikalle
pääsee kävellen tai pyörällä ja vähän pidemmälle julkisilla. Tiivis asutus jättää
tilaa metsille ja pelloille. Viheralueet
lisäävät viihtyisyyttä.
Kulosaari kuulostaa näiden määritelmien mukaan jo kirsikan sydämeltä. Jos
vielä seuramme suunnitelma Itäväylän
tunneloinnista saadaan eteenpäin, toisi
se myös lisää kaivattuja palveluja saarellemme. Palvelujen säilymiseen ja lisääntymiseen voimme toki kaikki vaikuttaa
nytkin. Tuetaan paikallisia palveluja, jotta
yrittäjät selviävät haastavasta korona-ajasta. Lahjakortteja vaikka joulua varten
kannattaa käydä lunastamassa jo tänään.
Aurinkoista kesää kaikille ja toivottavasti elokuussa pääsemme juhlimaan yhdessä
Kulosaari-päivänä.
Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtaja
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Brändö som körsbärets
hjärta i Nyland

E

nligt prognoserna växer Nyland till sig
med t.o.m. 550 000 invånare och 290
000 arbetsplatser fram till år 2050.

Nylandsplan håller på att förnyas och
landskapsstyrelsen, som har godkänt
planhelheten, föreslår att landskapsfullmäktige ska godkänna den i juni 2020
eller när coronasituationen tillåter att
mötet kan hållas. Nylandsplanen omfattar i stort sett hela Nylands landskap
och tar tidsmässigt sikte på år 2050. De
stora linjerna för landskapets utveckling framställs i Nylandsplanen.
De största centrumens framgång är
nyckeln till hela Finlands och Nylands
framgång. Om Nyland vore en kaka,
skulle det finnas många olika lager,
många dekorationer och naturligtvis
Helsingfors som körsbäret på toppen.
Hur räcker välståndet till för alla från
denna kaka? Det behövs hållbar tillväxt
där allt redan finns inom räckhåll. Man
kan ta sig gående eller cyklande till butiken, skolan eller arbetsplatsen och litet längre bort med kollektivtrafik. Tät
bebyggelse ger utrymme för skogar och
åkrar. Grönområdena ökar trivseln.
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Brändö verkar, enligt denna definition, redan nu vara körsbärshjärtat. Om
planerna på att bygga in Österleden i
en tunnel – enligt vår förenings planer
– framskrider skulle det föra med sig
mera önskad service på vår ö. Vi kan
alla redan nu påverka utökandet och
bibehållandet av servicen på Brändö
genom att understöda de lokala entreprenörerna så att de klarar sig genom
denna utmanande coronatid. Köp redan
idag presentkort t.ex som julklapp.
Önskar er alla en solig sommar. Förhoppningsvis kan vi fira Brändödagen tillsammans i augusti.
Satu Väkiparta
Ordförande för Kulosaarelaiset ry –
Brändöborna rf
JÄSENMAKSU
Henkilöjäsen 15 €, koko perhe 25 €
Tilille Kulosarelaiset ry
Nordea FI11 2183 1800 0135 11

Huom. Merkitse viestikentälle sähkö
postiosoitteesi, mutta ei @ vaan (ät)!

HAUSKA TUTUSTUA,

Kata Ruohtula Kulosaaren
taidekoulusta!
T E K ST I J A K U V AT: N I N A N YG Å R D

Mitä palveluita yrityksenne tarjoaa?
Kulosaaren taidekoulu tarjoaa taiteen
perusopetuksen kaltaista kuvataidekasvatusta lapsille ja nuorille. Viikottaisilla
tunneilla tutustutaan kuvataiteen ilmiöihin ja harjoitellaan ilmaisua oman
tekemisen kautta, mielikuvitusta kehittäen ja uteliaisuutta hyödyntäen.
Kouluikäisten perusopetusryhmät kokoontuvat iltapäivisin heti koulupäivän
päätyttyä, kun lapset vielä ovat virkeitä. Valmentavat 4–6-vuotiaiden ryhmät
kokoontuvat alkuillasta vanhempien
päästyä töistä.
Lasten luovuus ja itsetunto kasvaa taidekoulutunneilla kannustavassa ilmapiirissä ja sitä myötä lapset uskaltavat
kokeilla, saavat onnistumisen tunteita,
mikä taas ruokkii eteenpäin kuvailmaisun ja luovuuden kehittymistä. Taidekoulussa tarkastellaan ja analysoidaan
maailmaa ja pyritään ottamaan kantaa
asioihin taiteen keinoin.
Kulosaaren taidekoulussa opiskellaan
laaja-alaisesti eri tekniikoita piirtämisestä maalaukseen, valokuvauksesta grafiikkaan ja keramiikasta rakenteluun.
Tunneilla tehdään mielikuvitusmatkoja
historiallisiin ajanjaksoihin tai eri maihin, mikä luo syvää yleissivistystä ja
ymmärrystä maailmasta. Tämän kevään
teemana oli Japani.
Meillä on taide- ja arkkitehtipainotteisia ryhmiä sekä valokuvauskerhoja.
Puhumme ryhmissä suomea, ruotsia ja
englantia eli sitä kieltä mitä tarvitaan.
Taidekoulu on aidosti monikielinen kuten Kulosaarikin.

kouluaineina ja harrastuksina, eli kuvataideopettajaopinnot tuntuivat luontevilta. Tässä saa olla kuvataiteen, luovuuden ja opettamisen kanssa tekemisissä,
ja opettaessa muita oppii ymmärtämään
asioita syvällisemmin itsekin.
Parasta työssäsi?
Parasta on tietenkin oppilaat! Heidän
kanssaan on hirveän hauskaa ja tietysti
se, että saa itsekin opiskella koko ajan.
Kivaa on eri teemoihin syventyminen ja
tehtävien kehittely, sillä vain mielikuvitus on rajana, mitä ja miten kuvataideopettajan työn tekee. Jos olen johonkin
asiaan tyytymätön voin katsoa peiliin ja
kehittää sen hyväksi. Kehityn myös itse
oppilaiden kanssa, sillä he ideoivat monesti tehtäviä eteenpäin siitä mitä minä
olen heille esittänyt, mikä on tavattoman ilahduttavaa opettajallekin.
Mikä toi yrityksenne Kulosaareen?
Oman taidekoulun perustaminen oli
hautunut mielessä jo pitkään. Asuimme 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ulkomailla ja palatessamme
Suomeen asettauduimme Kulosaareen.
Tuolloin asia tuli ajankohtaiseksi, sillä
lähistöllä ei ole taiteen perusopetusta tarjoavaa kuvataidekoulua ja lapset
kulkivat kauaskin taideharrastuksiin.
Kulosaaren yhteiskoulun/KSYK:n ollessa halukas yhteistyöhön tilojen suhteen
perustimme Kulosaaren taidekoulun
2014. Teemme nykyisin myös yhteistyötä Kulosaaren ala-asteen ja Brändö
lågstadieskolanin kanssa.

Miten kauan olet toiminut alalla?
Olen toiminut alalla opiskeluajoista
lähtien 90-luvun alusta. Valmistuin kuvataide- ja tekstiilikäsityönopettajaksi
Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna
2000. Olen opettanut kaikilla mahdollisilla kouluasteilla päiväkodista yliopistoon, Suomen lisäksi Ranskassa, Ruotsissa ja Kiinassa.

Mainosta yhdellä
lauseella palveluitasi!
Kulosaaren taidekoulusta löytyy työkalut luovuuteen – kaikki oppivat!
Miten voin auttaa
lastani luovaan toimintaan?
Kannustamalla lasta yrittämään, heittäytymällä itse taiteilemaan hänen
kanssaan, keskustelemalla lapsen tekemisistä, pitämällä välineitä ja materiaaleja tarjolla, käymällä konserteissa,
esityksissä ja näyttelyissä yhdessä.
Mikäli et toimisi nykyisessä
ammatissasi niin mitä tekisit?
Olisin ehkä valokuvaaja tai puutarhuri
tai apinatutkija.
Tykkään kyllä elefanteistakin, ehkä
elefanttiorpokotityöntekijä Afrikassa.
Mitä harrastat?
Crossfittiä, soitan orkesterissa oboeta ja
puutarhanhoitoa.
Harrastan kaikenlaista taidetta, vaikea sanoa kuvataideopettajana missä
menee työn ja harrastuksen raja, saan
ideoita uusiin taidetehtäviin missä tahansa kuljenkin.
Mistä haaveilet?
Juuri nyt haaveilen siitä, että koronaviruspandemia menisi ohi nopeasti ja saisin pitää kesäkuun taideleirit. Haaveilen
taidekoulun kehittymisestä eteenpäin.
Tämän pelottavan tilanteen vuoksi haaveilen siitä, että saadaan jatkaa hyvin
käynnissä olevaa toimintaa ja lapset
pääsevät nauttimaan kuvataideharrastuksestaan taidekoulussa jatkossakin!
Jos tätä pandemiatilannetta ei nyt olisi,
niin haaveilisin vaatimattomasti hirvittävän hyvästä kunnosta ja kukoistavasta
puutarhasta.

Miten valitsit alasi?
Ajattelin, että opettajan ammatti olisi
kiva, sillä äidin puolelta suvusta monet ovat opettajia. Olen aina tykännyt
eri taiteista; kuvataiteesta ja musiikista
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loitan siitä, mihin viimeksi jäin.
Tietokirjallisuutta luen liian vähän,
siis sitä tosiseikkaa korjaamaan!
Luin Patrick Svenssonin Ankeriaan testamentin. Pojasta, isästä ja maailman arvoituksellisimmasta kalasta (Ålevangeliet,
suom. Maija Kauhanen, Tammi 2020).
Ihana kirja maailman ällöttävimmästä
kalasta. Tämä kirja avasi noita ihmeellisiä
metamorfooseja. Ankeriaskysymystä ovat
käsitelleet niin Aristoteles kuin Sigmund
Freudkin. Ankeriaskysymyksenä pidetään
kalan salaperäisyyttä ja sen lisääntymistä.
Vähän päälle liimatulta tuntuu suuren
mysteerin edessä kirjailijan suhde omaan
isään. Kaiken kaikkiaan harvoin olen kirjan lukemisesta nauttinut näin täysillä.
Tämän jälkeen luin Lukutuvasta niin
ikään lainaamani Sinikka Vuolan ja Tommi Melenderin vuonna 2018 ilmestyneen
esseekokoelman Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta (WSOY). Siinä
kirjoittajat esittelevät ensin itsensä lukijoina ja pohjustavat vuoropuheluaan romaanien lopettamisesta. Sen jälkeen he käyvät
läpi romaanien lopetusten sudenkuoppia
kirjailijan työn näkökulmasta, yleistä lopetusten rituaalisuutta ja lopuksi vertaavat
suosikkilopetuksiaan Thomas Bernhardin
Hakkuusta Virginia Woolfin Majakkaan.
Tommi Melender on juuri nyt ajankohtainen: hänen uusin esseekokoelmansa Poika, joka luki Paavo Haavikkoa, ilmestyi
aivan äskettäin WSOY:ltä.
Tästä Maailmojen loput -tietokirjasta inspiroituneena luin kirjahyllystämme
löytyneen Clarice Lispectorin romaanin
Lähellä villi sydän (Pertodo coração selvagem, suomentanut ja epilogin kirjoittanut
Tarja Härkönen, Teos 2008). Muodollisesti tässä vuonna 1994 ilmestyneessä romaanissa tapahtuu aika vähän: Joana viettää
lapsuutensa isänsä kanssa tämän kuolemaan asti. Orvoksi jäätyään Joana elää tätinsä kanssa ja menee sisäopilaitokseen
ja sen jälkeen Otàvion kanssa naimisiin.
Tämä pettää Joanaa Lídian kanssa, joka
odottaa Joanan aviomiehelle lasta. Joana
lähtee pois ja hankkii nimettömän rakastajan. Koko tarina perustuu sisäiselle monologille ja kielelle. Aika vaativaa, mutta
kaunista ja palkitsevaa luettavaa! Lispector
oli vain 23-vuotias tämän romaanin kirjoittaessaan, romaanin, joka mullisti koko
brasilialaisen kertomataiteen kerralla.
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TEKSTI: IRIS SCHWANCK

Mohsin Hamid, Kuinka lyödä rahoiksi
nousevassa idässä (How to Get Filthy Rich
in Rising Asia, suom. Jaakko Kankaanpää,
Otava 2019) tarttui käteeni Itäkeskuksen
kirjastossa Stoassa. Kirja on pitkästä nimestään ja kerrontatekniikastaan huolimatta
kaunokirjallisuutta. Näennäisesti kyse on
kykyään suositusta self-help-oppaasta. Lopulta kyse on rakkaustarinasta, vanhenemisesta ja kuolemasta. Self-help-oppaasta
tuleekin toisenlainen kertomus vararikosta. Hienosti kirjoitettu ja käännetty kirja!
Eric Vuillard, Päiväkäsky (L’ordre de
jour, suom. Lotta Toivanen, Siltala 2019)
sai Ranskassa ilmestymisvuonnaan Goncourt-palkinnon, joka on tarkoitettu kaunokirjalliselle teokselle. Juuri äskettäin
teoksen suomentaja Lotta Toivanen sai
arvostetun J. A. Hollo -palkinnon, joka
on puolestaan suunnattu tietokirjallisuuden kääntäjille. Teos sijoittuukin faktan
ja fiktion väliin. Natsi-Saksan kulisseista
kertova kirja muistuttaa siitä, että silmien
ummistaminen on vaarallista. Se kertoo
suurista saksalaisista teollisuussuvuista,
siitä miten voimissaan ne edelleen ovat
(keittiömme ovat täynnä Mielen, Boschin
ja muita saksalaisia koneita ja pihoissamme on valikoima Volkswagen-merkkisiä
autoja). Itävallan Anschluss on tapahtumien keskiössä. Teoksen lukeminen vaatii
yleissivistystä, tietoa siitä, kuka oli Louis
Sutter, Halifax, jne., mutta onneksi meillä
on käytössämme Google. Teoksen lukeminen tarjoaa aika julmaa kyytiä, paralleelit
nykypäivään ovat ilmeiset, ääneen lausumattomat.
Elämme näinä viikkoina outoja eristyksen aikoja. Tätä kirjoitettaessa alkaa
kuudes viikko tätä elämää. Lukutoukalle
painajaismaista on kirjastojen sulkeutuminen eikä kirjakauppoihin voi mennä. Kotikirjaston läpikäynti tuntuu vieraalta, kun
kaikkea ihanaa uutta ilmestyy koko ajan.
Lohdutuksen tuovat e-kirjat ja äänikirjat, ne kun
eivät ole sidottuja aikaan
ja paikkaan. Luin Michelle
Obaman omaelämäkerran
e-kirjana, Minun tarinani (Becoming, suom. Ilkka Rekiaro, Otava 2018).
Kirja sopii mitä parhaiten
luettavaksi e-kirjana. Tämä
teoshan piti kirjoittaa. Pyy-

4

hin kyyneleitä ankarasti sitä lukiessani. Periamerikkalainen tarina ryysyistä rikkauksiin, mutta arvokkaan ja ainutlaatuisen
lisän tarinaan tuo se tosiseikka, että kertojana on musta amerikkalainen nainen.
Yritin kuunnella äänikirjana Elisabeth
Stroutin uusinta suomennosta Olive Kitteridge (suom. Kristiina Rikman, Tammi
2020). Tämä oli elämäni ensimmäinen kokemus äänikirjan kuuntelemisesta, jos ei
oteta lukuun arkipäivisin radiosta tulevaa
erinomaista Erja Manton luentaa Marcel
Proustin opus magnuksesta Kadonnutta
aikaa etsimässä. Erja Manto toimi tässä
Olive Kitteridge -teoksessakin lukijana.
Luin muutaman sivun kuunneltuani kirjan loppuun e-kirjana. Tämä lukemistapa
ei kuitenkaan ainakaan kaunokirjallisuuden osalta toimi minulla. Haluan, että
romaani on käsin kosketeltava esine, että
voi lehteillä kirjaa muutaman sivun taakse päin, kokea teoksen painon. Katsoin
uudestaan televisiosta erinomaisen Olive
Kitteridge -minisarjan, joka perustuu kirjaan. Teos oli puolestaan kokoelma frag
mentteja mainelaisen pikkukaupungin
elämästä. Niissä Olive Kitteridge esiintyy
lähes kaikissa, usein sivuosassa. Jälleen
hienoja novelleja. Oliven elämänkaari käy
niistäkin ilmi, ilman varsinaista romaanin
rakennetta.
Luin myös pitkästä aikaa runokokoelman, Harri Hertellin uusimman Pelotta
(Enostone 2018). Elämään ja arkipäivään
ankkuroituneita runoja. Suosittelen näinä
lyhytjännitteisinä aikoina lämpimästi runouden lukemista; runo päivässä on todella hyvää terapiaa.
Koronaviruspandemian johdosta Lukutupa
suljettiin
samalla kun koulut. ”Sivarit” tekivät

poistokirjoista paketteja, joiden hakemiseen ja
kierrättämiseen kehotettiin Facebookin ”Kulo
saaren perheissä”.
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Koul un kalli o kukki i

aupunkirakentamisen paine nakertaa ja murskaa Helsingin kallioita kiihtyvällä vauhdilla. Meillä
Kulosaaressakin niitä on räjäytelty, mutta vielä löytyy eheitä kallioita ja kukkivia kallioketoja.
Kulosaaren Yhteiskoulun vieressä kohoava ”Koulun kallio” tarjoaa ilmeikkäälle kasvilajistolle
sopivan elinpaikan. Vulkaanista alkuperää oleva kallio jähmettyi suunnilleen nykyiseen muotoonsa 1,8
miljardia vuotta sitten. Kilometrejä paksujen jäämassojen alla kalliot myöhemmin muokkautuivat tasaisen
silokalliomaisiksi – siitä on ”vain ”10 000 vuotta aikaa.
Tätä nykyä alkukesällä kolmivärisinä (Viola tricolor) kukkivat keto-orvokit peittävät kivipinnan yhtenäisenä
mattona. Samaan aikaan omat saarekkeensa muodostavat kookkaat kalliokielot, joiden vaaleat kellomaiset
raskastuoksuiset kukat nuokkuvat kauniisti pareittain. Punakukkaiset mäkitervakot tuntee helposti niiden
varsien tahmeasta tervamaisesta pinnasta. Kukat ovat pölyttäjien suosiossa, päiväsaikaan niillä vierailevat
muun muassa mesipistiäiset, yöllä yöperhoset.

Keto-orvokit kukkivat värikkäänä mattona
koulun kalliolla.

Kalliokielo on viehättävä, voimakkaasti tuoksuva kasvi.

Kontukimalainen on löytänyt yhden
suosikeistaan, mäkitervakon.
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K U V A T : M O N I C A J Ä R N E F E LT

K

irsti pyysi, että kirjoittaisin miten
viidestä ystävästäni ja minusta tuli
kulosaarelaisia.
Kulosaareen muutettiin Brändö villastadin alkuaikoina, jotta päästäisiin
pois kaupungin melusta ja pölystä,
saataisiin lapsille hyvä elinympäristö ja
löydettäisiin tilava asunto.
Nämä samat kriteerit olivat määrääviä tekijöitä, kun Kulosaarenniemelle
muutti 1990-luvun puolivälin kieppeillä kuusi lapsiperhettä Kaivopuistosta,
Ullanlinnasta, Töölöstä, Vuosaaresta,
Munkkiniemestä ja Lauttasaaresta. Oli
meillä siteitäkin Kulosaareen: ystäviä,
tuttuja, miehen vanhemmat tai isovanhemmat tai molemmat, sedän kavereita ja vaikka ketä, mutta olimme kaikki
uusia ja muualta vastikään muuttaneita.
Lapset löytävät nopeasti kavereita mutta miten on äitien laita.
Karjalaisjuurinen
vieraanvarainen
Riit
ta kutsui korttelin vauvat äiteineen aamupäiväkahveille syksyllä 1998, ja siitä sai alkunsa meidän
vauvakahvimme. Olimme tulleet osaksi
sitä yhteisöllisyyttä, joka oli kulosaarelaisille leimaa-antavaa jo Kulosaaren
ensimmäisistä vuosista lähtien.
Vuorotellen me kuusi äitiä kutsuimme kotiimme joukon, joka kasvoi ja
kasvoi. Odotimme kaikki yhtä jännittyneinä Eliaksen, Erikin, Oonan ja Filipin
syntymää. Lapsilukumme päätyi numeroon 18. Vauvakahvit muuttuivat mammakutsuiksi, kun ei ollut enää yhtään
vauvaa ja kahvitapaamiset korvattiin
päivällisillä. Aika paljon piti tehdä ruokaa, että tytöt ja pojat ja mammat saatiin ruokittua.
Erään kerran Tea poimi kasvimaaltaan pinaattia ja paistoi kaikille lapsille
pinaattilettuja, kolmella pannulla. Asta
on tehnyt meille valtavan vadillisen vispipuuroa, Monica keittänyt ihania soppia, Hannele tarjonnut Ranskassa oppimiaan herkkuja ja Riitta Singaporen
vuosien aikana reseptivihkoon poimittuja makuelämyksiä. Riitan teeseremonia teki erityisesti pieneen herkkusuuMattiin suuren vaikutuksen.
Nämä yhteiset tapaamisemme kerran kuussa olivat pieni hengähdystauko
(ainakin muille kuin illan emännälle) kiireisten pikkulapsivuosien aikana. Ihana ilta, jolloin isommat lapset
vahtivat pienempiä ja äidit saattoivat

Uuden ajan uudisasukasmammoja joitakin
vuosia sitten

man jälkikasvua, vaikka välillä pidämmekin ’next gen avec ja papat’
-kutsuja.
Hieman kiistaa on kyllä nimestä:
onko kyseessä mummo-, mummivai mammakutsut, koska kolmatta
polvea on kaksi ja saadun tiedon
mukaan kolmas tulossa.

Uudisasukastyttöjä

Uudisasukaspoikia

Herkkujen äärellä

nauttia hyvästä ruuasta
ja iloisesta seurasta. Koskaan meillä ei ole ollut
erimielisyyksiä, siksi varmaan tapaamme edelleen
samalla joukolla, vaikka
olemme hyvin erilaisia ihmisiä. Meitä pitää yhdessä
monipuolisuus:
jokainen
illallinen on riemastuttavan
mielenkiintoinen. Yhteistä
meille on toistemme tukeminen ja iloitseminen yhdessä.
Nykyisin kokoonnumme il-
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Tervetuloa Kulosaareen!
Kerroksellisuus
Kerroksellisuus kiehtoo
kiehtoo
T E K S T I J A K U V A : M I K K O M Y L LY K O S K I

”Rauhallinen paikka, josta näkee, miten kaupunki ympärillä kohisten muuttuu ja kasvaa.” Seisomme Leposaareen johtavalla kannaksella, yhdellä Pekka Aulan suosikkipaikoista Kulosaaressa. ”Rantaraitti on minun vakioreittini,
jota pitkin koira vie minut joka paikkaan.”
Valkoinen Sveitsin paimenkoira ei ole nyt mukana, mutta lähdemme kiertämään Kulosaaren rantaa myötäpäivään.
Asuttuasi pitkään Itä-Helsingissä ja
välillä keskustassakin sinusta tuli vii
me elokuussa kulosaarelainen. Miksi?
”Molemmat tyttäret käyvät täällä koulua,
toinen ala-asteella, toinen yhteiskoulussa, ja
halusimme lähemmäs stadin keskustaa. Kulosaari oli tullut tutuksi historiasta, ystävien
kautta, läpi kulkiessa ja ajattelimme viihtyvämme hyvin täällä. Tästä minulla ja vaimollani on lyhyt matka töihimme keskustaan.
Pääsemme sinne autolla, metrolla ja nyt olen
kaivanut fillarinkin naftaliinista.”
Mitkä ovat Kulosaaren vahvuudet?
”Sijainti itsestään selvästi, mutta myös
rauhallisuus ja arkkitehtuuri. Minä pidän
paljon 1950–60-lukujen arkkitehtuurista,
ja sitä täällä on paljon, oma kotimmekin.
Myös vanha huvila-alue on fantastinen. Ja
tietenkin meri, joka on kaikkialla läsnä.”
Olet taustaltasi organisaatioviestin
nän professori ja maineen tutkija, mi
ten määrittelisit Kulosaaren maineen?
”Saaren identiteetti on aina omansa, ollaan
’saarelta’, niin täällä kuin vaikka Lauttasaaressakin. Mutta maine on se, mitä muut
meistä ajattelevat. Kuvittelen, että useimmille Kulosaari on pikemminkin nimeltään tuttu kuin kokemuksen kautta.
Kulosaari on kerroksellisesti rakentunut
ja niin sen mainekin. Yksi tuntee kiehtovan historian vanhoine villoineen tai vaikka sen, että tänne tultiin ratikalla, joka
ajoi lautalle. Toinen tietää suurlähetystöt
ja kauniit suuret omakotitalot ja kolmas
ehkä lähinnä metron ja ostarin ympäristön. Meillä on tämä kaikki ja vielä suhteellisen pienellä alueella.”
Olet selvästi viihtynyt, mitä vielä
toivoisit: onko Kulosaaressa kehittä
misen varaa?
”Jos jotain toivoisin niin sitä, että pääsisimme kahville rantsuun. Voisiko pursiseurojen ja venesatamien yhteydessä olla
kahviloita, vaikka kahdessakin eri paikassa? Täällä ulkoillaan paljon ja lähialueet
voisivat tulla meille entistä läheisemmiksi.
Odotan myös paljon uudelta ostarilta. Toi-

vottavasti se on myös plaza, kokoontumispaikka, siinä missä tunnelmallinen vanhakin ostari aikoinaan oli.”
Mitkä olisivat vinkkisi Kulosaarelai
set ry:n tiedottamiselle?
”Sosiaalinen media on tietysti tärkein kanava: nopea ja välitön. Seuraan Kulosaaren
perheiden keskustelua mielelläni. Lehden
ulkoasu on hyvä muuttaa aina välillä.
Nuoria kannattaa lähestyä urheilun ja
omaehtoisen kulttuurin kautta. Toisaalta
kannattaa muistaa, että nuorilla on – ja
pitää olla – niin omat jutut, että he ehtivät kaupunginosayhdistyksen toimintaan
kunnolla sitten myöhemmin.”

ustilassa tiedemaailman yhteisöllisyys ja
globaalius tiivistyy. Kriisi myös lisää tieteen perusluonteen ymmärrystä: tiede ei
anna yksinkertaista vastausta monimutkaisiin kysymyksiin.
On tärkeä tehdä perustutkimusta, sieltä
se tieto tällaisessa tilanteessa ammennetaan, jolta pohjalta rokotteet voidaan kehittää.
Tutkijat tutkivat ja päättäjät päättävät.
Tieteen lisäksi tarvitaan hyvää päätöksentekokykyä, oivallusta – ja emootiotkin
näyttelevät tässä kaikessa roolia.”
Kävelymme, turvaväli pitäen, päättyy
Brändö seglaren idylliseen venesatamaan
ja matkalla on ihailtu kerroksellista arkkitehtuuria ja suunniteltu kahvilanpaikkoja.

Olet Suomalaisen Tiedeakatemian
pääsihteeri, mitä siis teet?
”Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna
1908 perustettu yleistieteellinen seura.
Meidän tehtävänämme
on edistää tieteellistä
tutkimusta sekä toimia
korkeatasoista tiedettä
edustavien tutkijoiden
verkostona. Me myös
jaamme vuosittain noin
kaksi miljoonaa euroa
apurahoja,
erityisesti nuorille tutkijoille.
Olemme yhteiskunnan
käytettävissä tieteellisellä neuvonannolla, mikä
Kulosaarelaisena tunnen hyvin
on nykyajassa korostuviihtyisän asuinalueemme
nut. Myös Kulosaaresta
löytyy Tiedeakatemian
Kun asunnonvaihto on ajankohtainen,
jäseniä.”
palkkaa minut. Hoidan asuntosi myynnin
Miten koronaviruk
sen poikkeustila
näkyy työssäsi?
”Tieteellä on enemmän
kysyntää kuin pitkään
aikaan. Mottomme on
’tieteen parhaaksi, yhteiskunnan hyväksi’ ja
sitä eletään nyt toteen.
Tiede on täydellisen
kansainvälistä. Poikke-
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tunnollisesti, ripeästi ja ammattitaidolla.

Kiinteistönvälitysalan tutkintoni, LKV, YKV ja
RAKI™ takaavat sinulle parhaat asuntokaupat.
Tuemme Lastenklinikoiden Kummeja

TUULA PARTANEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV,
rakennuttaja-asiamies RAKI™
Puh. 0400 588 200 | tuula.partanen@huom.fi
Huom! ® Kiinteistönvälitys Oy | www.huom.fi
Huopalahdentie 24, 3. krs, 00350 Helsinki

TAIDEK ÄVELYLL Ä KULOSA ARESSA
T E K S T I N K O O N N U T K I R S T I S A N TA H O L M A
K U V A T : I N G E E N G S T R Ö M , T E O S T E N O M I S TA J AT J A K I R S T I S A N TA H O L M A

Taidekävelyllä olivat Inge ja Kirsti. Ajatus esitellä Kulosaaren teille ja kaduille näkyviä patsaita oli kytenyt jo
muutaman vuoden ajan, mutta se sai tulta Hannen ja Hennileenan kutsuttua kulosaarelaiset Jouluvalofestivaalin aikaan tutustumaan Caloniuksen talon edessä oleviin taideteoksiin. Kiitos loistavasta avauksesta!
Kulosaarentie 30
Taidekävelijä pettyy pahasti, jos haluaa mennä ihailemaan Villa Poppiuksen pihan puutarhaa tai sillä sijaitsevia
moderneja taideteoksia. Kaikki on nyt
pois. Suojeltava rakennus näyttää onneksi entiseltään. Kuvatut taideteokset
ovat siis Kulosaaren kannalta historiaa.

dintekniikka-käsityö, jota sitten opetti
eläkkeelle siirtymiseen asti.
Opettajatyön lisäksi hän suunnitteli
lasikuituhuonekaluja eräille huonekalutehtaille sekä oli Suomessa teatterinaamioitten suunnittelun ja valmistuksen arvostettu uranuurtaja.
Kuvanveisto kulki aina osana elämäntyötä – pronssiin valetuista muotokuvista aina isoihin moderneihin
veistoksiin lasikuidusta ja ruostumattomasta teräksestä.”
Kulosaarentie 3, Kramerinlehto
Kulosaaren puistojen ainoa taideteos
on Kramerinlehdon suihkukaivo, jonka vuorineuvos Anders Kramer lahjoitti vielä itsenäiselle Kulosaaren kunnal-

Korkea lasikuidusta ja teräksestä rakennettu piikki oli Poppiuksen talon
pihamaalla,
kuten
myös valkoinen sommitelma.
Kiinteistö
siirtyi Intian valtiolle
vuonna 2014, jolloin
kaikki
taideteokset
joutuivat muualle.
Tiiliaitaan kiinnitetyt leikkisät palaset
ovat nähtävissä Poppiuksen taloa vastapäätä, Kulosaarentie

15, Nemeksen pihalla, mutta ovat nekin lähdössä uuteen paikkaan, ehkä
helpommin kulosaarelaisten nähtäväksi.
Antero Poppiuksen vanhin poika
Timo kertoo Atte-isästään, jonka moni
kulosaarelainen muistaa vielä opettajanaan.
”Kulosaarentie 30 tontilla on asunut
peräkkäin 5 sukupolvea Poppiuksia
20-luvulta lähtien.
Antero Poppius (1922–2005) oli
monipuolisesti luova ja liikunnallinen.
Opiskeli sodan jälkeen ensin voimistelunopettajaksi ja perään Ateneumissa
kuvanveistäjäksi.
Hän oli Kulosaaren yhteiskoulussa
50-luvun alusta voimistelun opettajana ja 60-luvulla kehitti oppiaineen ko-
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le. Kramer oli toiminut oman toimensa
ohella Kulosaaren huvilakaupunkiyhtiön isännöitsijänä ja toimitusjohtajana 1910- ja 20-luvuilla. Hän oli yksi
Kulosaaren perustajista, siinä mielessä
poikkeava, että hän ei ollut arkkitehti vaan insinööri, eikä
hän koskaan asunut
Kulosaaressa.
Nykyään teos kuuluu Helsingin taidemuseo HAMin kokoelmiin.
Oheinen
teosesittely on museon tekstiä.
”Vuorineuvos Anders Kramerin lahjoittama
muistomerkki

paljastettiin 1943. Muistomerkkikokonaisuus on sommittelultaan tasapainoisen ja harmoninen. Vesialtaan
on suunnitellut arkkitehti Bertel Jung
yhdessä kuvanveistäjä Viktor Janssonin
kanssa. Altaan punagraniittisiin reunakiviin on kaiverrettu teksti: Raivaajain
kaivo / Pionjärernas brunn.
Suihkulähteen keskellä on Viktor
Janssonin (1886-1958) Leikkivät pojat -veistos, jota taiteilijan tuotannossa löytyy useina eri versioina. Kahden
pojan huima leikki pallon päällä antaa
elämäntäyteisen, mutta myös haikean
vaikutelman. Palloon on kirjoitettu
kohokirjaimin F. M. Franzénin runon
Glädjens ögonblick alkusanat ”Sörj ej
den gryende dagen förut” eli ”Älä sure
ennalta huomista päivää”.
Teoksesta välittyy epäsuorasti viesti
taiteilijan mahdollisuudesta ylittää tuo
aikuisten ja lasten välinen raja, leikin
ja todellisuuden väliin piirretty viiva.
Viktor Janssonin veistoksissa näkyy
myös klassismin runollinen ja tyylitelty muoto. Hienostuneisuus ja keveys
ovat tasapainossa materiaalien luontaisen jähmeyden ja raskauden kanssa.
Pronssiin valetun veistoksen korkeus
on 133 cm.
Suihkukaivoveistoksen
graniittijalustaan on kuvattu reliefinä Kulo
saaren kunnan vaakunaksi aikoinaan
suunniteltu ehdotus. Vaakunakilpeä
kehystää kaksi tyyliteltyä särmäneula-nimistä, Suomenlahdessa esiintyvää
harvinaista kalaa. Kilven keskellä erottuu saari, rakennuksia ja taustalla kuusikkoa. Yläosassa on Helsingin vaakuna. Sinänsä ansiokkaasta ehdotuksesta
ei kuitenkaan tullut kunnan virallista
vaakunaa.”
Vielä pari sanaa Viktor Janssonista.
Nyt hänet on helppo muistaa Muumien luojan Tove Janssonin isänä,
mutta hän oli arvostettu kuvanveistäjä 20–30-luvuilla. Helsingissä hänen
töitään ovat esimerkiksi Kaisaniemen
puiston nuorta naista esittävä Convolvulus-patsas, jonka mallina on ollut
tytär Tove, sekä Esplanadin puiston
suihkulähteet Kalapojat ja Aallottaria,

jotka taas muistuttavat Kramerinlehdon poikia.
Kramerinlehto on ollut pitkään kurjassa kunnossa, mutta tänä keväänä
suihkulähde palaa kunnostettuna puistoon meidän kaikkien iloksi.

Wihurinaukio
Antti Wihuria esittävä patsas on Kalervo Kallion veistämä.
Taidekävelijä voi ihmetellä, kuka oli
tämä Wihuri, jonka mukaan on nimetty aukio ja pystytetty näköispatsas.
Patsaan vieressä oleva komea rakennus on Wihuri-yhtymän pääkonttori,
Wihurin linna tai Wihuritalo. Antti
Wihuri (1883-1962) oli merenkulkuneuvos, laivanvarustaja ym. 1900-luvun ensimmäisellä puolikkaalla hänen
liiketoimensa sujuivat hyvin ja hänet
tunnetaankin merkittävänä lahjoittajana. Jenny ja Antti Wihurin rahasto
on yhä tärkeä suomalainen taiteen ja
tutkimuksen tukija.
Kuvanveistäjä Kalervo Kallio (19091969) tunnetaan Eduskuntapuistossa
sijaitsevan presidentti Kyösti Kalliota
esittävän näköispatsaan tekijänä. Kyösti oli hänen isänsä.
Kalervolla oli malleinaan monia
kuuluisuuksia kuten USAn presidentit Hoover ja Truman, fyysikko Albert
Einstein, Monacon ruhtinas Rainier
sekä Espanjan diktaattori Francisco
Franco.

Wäinö Aaltosen tie 4
Talon portin vierellä on kaksi ”jalopeuraa”, joista talon omistaja Peter Fryckman kertoo: ”Gin ja Jang leijonat on
Kiinan valtion lahjoitus minulle. Sain
ne samaan aikaan, kun Kiinan valtio
lahjoitti meille apuvoimia kotiin, kun
lapset olivat pieniä.” Muuta tietoa patsaista ei ole.
Fryckmanin talon aidan kaupungin
puolella on evakkoa esittävä patsas,
jonka Kulosaareen joutumisella on pitkä historia.
Peter kertoo: ”Olen halunnut kunnioittaa evakkojen ja nimenomaan
evakkoon joutuneiden naisten kohtaloa kemiläisen professori Ensio Seppäsen Pohjolan Kurun graniitista veistämän Evakko-patsaan kautta. Vuonna
1989 paljastettu patsas on kotini puutarhassa. Evakko on yksi osa professori
Seppäsen tekemästä Sodan ajan nainen -patsassarjasta. Sotaveteraaniliitto
pyysi minulta, että
tekisin pienoismallin Evakko-patsaasta. Kyseisiä pienoismalleja oli tarkoitus
myydä sotaveteraanien hyväksi. Evakko-patsaassa on äiti
lapsiensa ja pienen
nyyttinsä – koko
omaisuutensa
–
kanssa.”

Taidekävelyllä
on
ollut
myös
bloggaaja, joka kertoo mielestäni
hauskasti: ”Presidentin poika Kalervo
Kallio oli aikoinaan varsin työteliäs
veistäjä. Vaikka muutamat taideasiantuntijat ja -kriitikot ovatkin arvostelleet Kalliota varsin voimakkain lausunnoin, omasta mielestäni Kalervon
tuima tyyli on – jos ei muuta niin ainakin jossain määrin mielenkiintoinen.
https://patsaanmetsastaja.blogspot.com/
(Def Lefard)
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Lars Sonckin tie 1
Lars Sonckin tie 1 valmistui vuonna
1960 Guy ja Olga Caloniuksen perheen kodiksi. Arkkitehtina oli perheen
ystävä Matti Aaltonen, joka oli Wäinö
Aaltosen poika. Guy Calonius oli taiteenharrastaja ja hän omisti Helsingissä taidevalimon. Oli siis luonnollista,
että uutta kotia tuli koristamaan ystävien töitä.
Gunnar Elfgrenin (1896-1976)
”Odottava Äiti” tervehtii tulijoita portaiden puolivälissä vasemmalla.
Humoristinen
”Huilunsoittaja”,
joka toimii myös vesiränninä, kuvastaa hyvin kuvanveistäjä Heikki Varjan (1918-1986) ilkikurista luonnetta.
Varja oli uransa alussa Wäinö Aaltosen
oppilas ja assistentti.
Gunnar Elfgrenin teoksessa ”Lokit”
(1963) kolme kultaista
lokkia lentelee vapaina ja
vallattomina talon oikealla puolella.
Tammisaareen pystytettiin sisarteos ”Måsarna”
(1963), kahta kultaista lokkia esittävä patsas
muistoksi siitä avusta,
minkä Tammisaari oli sotavuosina 1939-44 saanut
ruotsalaiselta
ystävyyskaupungiltaan Ystadilta.
Ystadiiin pystytettiin samanlainen muistomerkki,
Patsaat on aseteltu niin,
että suomalaiset ja ruotsalaiset lokit lentävät kohti
toistensa kotikaupunkeja.
Guy Calonius nautti
taiteesta ja niin näyttävät
talon ohi kulkevat ihmisetkin tekevän. (Hanne
Calonius)

Lempi Alangon kallio
Relanderinaukion ja Korttelitalon välissä olevalla kalliolla on erikoisen näköinen ”häkkyrä”. Kesällä sitä on vaikea havaita puiden takaa, mutta siihen
kannattaa tutustua.
Nimeltään vuonna 2000 paljastettu
teräsveistos on Tesseraktin Varjo. Sen
tekijä Håkan Simberg (1919–2007)
muistetaan erityisen aktiivisena kulosaarelaisena.
Teoksen esittely löytyy Helsingin
palvelukartasta, sen tekijää en pysty
löytämään. Esitän sen tässä vähän lyhennettynä.
”Tesseraktin varjo -veistoksen teetti
ja pystytti Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf. --- Teoksella haluttiin
muistella Kulosaaren huvila-alueen
entisaikojen harmonista elämää ja
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kunnioittaa vuonna 1907 perustettua
Brändö Villastad -osakeyhtiötä, jonka
perustajina oli arkkitehteja, pankkiireita ja insinöörejä. --- Teoksen nimi
kertoo sen matemaattisen sisällön. Se
on neliulotteisen, aistien havaintojen
ulkopuolelle jäävän kuution (kreikaksi= tesserakti) kolmiulotteinen projektio, eli matemaattisesti ottaen yhdensuuntaisen valon tuottama ”varjo”
tuosta virtuaalikappaleesta.”

mutta tämän talven aikana olemme
tutustuneet Museokadun ja Oksasenkadun risteyksessä sijaitsevan Karhutalon karhuja, jotka muistuttavat niin
tekotavaltaan kuin materiaaliltaan
omaamme. Niidenkään tekijästä ei ole
varmuutta, mutta ehdolla on melko
varmasti kuuromykkä kuvanveistäjä
Juho Feliks Talvia (1879–1960). Karhutalo on vuodelta 1920, läntinen rivitalo pari vuotta vanhempi. Voi vaikka
olla!
Syreeniaidan takana solisee kesäisin
Cederbergien suihkukaivo. Myös sen
tekijä on tuntematon, eikä kyseessä
olekaan varsinainen uniikki taideteos,
vaan yli 90-vuotiaan Pentin enoltaan
saama lahja niihin aikoihin, kun perhe tuli asumaan Ribbinginhoviin, siis
vuonna 1969.
Seuraavassa lehdessä esittelisimme
mielellämme kulosaarelaisia puutarhoja. Siihen tarvitaan kuitenkin yhteistyöhalua. Jos sinulla eli teillä on kiinnostava puutarha, voit(te) itse kuvata
sen ja kertoa siitä tai kutsua amatöörireportterin paikalle tekemään juttua.
Takuulla tulee kaunis lehti!

Ukko-Pekan porras – Kulosaaren
metroasema
Kulosaaren metroalikulun maisemointiteos 2007 käsittää tunnelin
seinillä olevat on 24 Kulosaaren ala-asteen ja Brändö lågstadieskolan oppilaiden tekemää maalausta. Niiden teemana on ”Minun Kulosaareni – Mitt
Brändö!” ja ne ovat osa Kulosaaren
100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.
Ribbinginhovi
Vanhojen rivitalojen pihoilta löytyy
ehkä muitakin patsaita, tässä kuitenkin
kirjoittajan ja lähinaapurinsa pihojen
silmänilot.
Leikkivät karhunpennut olivat Santaholmien portaikon koristeena jo,
kun suku osti talon vuonna 1954. Tekijä on aina ollut meille tuntematon,
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KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 10
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

HARALD ANDERSIN

Monipuolinen ja edistyksellinen
suunnittelija
TEKSTI: HEIKKI KUKKONEN

K U V AT: K I R ST I S A N TA H O L M A

H

arald Andersin syntyi vuonna 1883
Viipurissa, jossa hän myös aloitti koulutiensä.
Arkkitehdin ammatti kiehtoi häntä siinä
määrin, että hän aloitti arkkitehtuurin opintonsa Saksassa, Dresdenin Teknillisessä korkeakoulussa. Siellä hän suoritti tutkinnon
ensimmäisen osan vuonna 1905. Jälkimmäisen osan suorittaminen oli sillä välin tullut
mahdolliseksi myös kotimaassa, ja niinpä
hän valmistuikin arkkitehdiksi Helsingin
Polyteknillisestä Opistosta, josta sittemmin
tuli Teknillinen korkeakoulu.
Jo opiskeluaikanaan hän perusti yhteisen
arkkitehtitoimiston hieman vanhempien
kollegoidensa Bertel Jungin ja Oscar Bomansonin kanssa.
Toimistosta tuli tehokas, taitava ja hyvämaineinen. Siksi se sai useita isoja rakennus- ja
asemakaavahankkeita hoidettavakseen. Tampereen Keskustorin varteen suunniteltu suuri liiketalo, Commerce, on jo esitelty tämän sarjan
Jungia käsitelleessä osassa. Tuossa komeassa rakennuksessa sijaitsevat Tampereen nykyisinkin
arvokkaimmat kerrostalohuoneistot.
Jugend oli 1900-luvun alkuvuosien eurooppalainen muotisuuntaus ja luonnollisesti sitä suosittiin myös Suomessa. Andersinin taitavine kumppaneineen Heinolan
kylpylään vuonna 1900 suunnittelema puurakenteinen Harjupaviljonki on eräs tuon
tyylisuunnan merkkiteoksia maassamme.
Oulun Varjakansaaren suuresta sahayhdyskunnasta, jonka sahalaitos oli aikoinaan
Pohjoismaiden suurin, tuli Andersinin uudistushengen eräs ilmentymä. Sahalla oli
suurimmillaan yli 700 työntekijää. Niinpä
sahasaarelle suunniteltiin, pääasiassa Andersinin aloitteesta, kokonainen pienoisyhdyskunta kauppoineen ja kouluineen,
mutta ennen muuta asuinrakennuksia. Ne
toteutettiin tuohon aikaan muotiin tulleella
pystyhirsitekniikalla. Sellaisia asuintaloja on
Kulosaaressakin, Vanha Kelkkamäki 1:ssä ja
Granfeltintie 3:ssa, tosin Einar Flinckenbergin suunnittelemina. Pystyhirren paras puoli
rakennusteknisesti on sen täysin painumaton
rakenne, toisin kuin tavanomaisen vaakahirren kohdalla on asianlaita.

Sjöströmintie 5 Kuva: Kari Rista
Lars Sonckin tie 14 Kuva: Kari Rista

Andersin toimi Oulun lääninarkkitehtina 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Ehkä
siksi hänen työluettelossaan on useita Oulun
seudun kohteita. Varjakan edellä mainittu
sahayhdyskunta Oulussa, jonka komea paloasemakin on Andersinin käsialaa, kuuluu
nykyään maamme valtakunnallisesti arvokkaitten kulttuuriympäristöjen tarkoin suojeltuun joukkoon. Varjakansaareen pääsee
Oulunsalosta eksoottisella kapulalossilla,
samanlaisella kuin se, jota suursahan työväkikin aikoinaan käytti. Lossia voisi kutsua
maamme ympäristöystävällisimmäksi julkiseksi vesikulkuneuvoksi, sillä sen ainoa käyttövoima on lossin matkustajat. Kapulalossit
olivat maassamme vielä 1950-luvulla yleisiä
Itä-Suomen maanteillä.
Vuosina 1917-1919 Andersin toimi Yleisten rakennusten ylihallituksen palveluksessa
ja vuosina 1925–1936 asemakaavaopin opettajana Teknillisessä korkeakoulussa.
Andersin suunnitteli kumppaneineen
vuosien mittaan koko joukon asemakaavoja maamme kasvaviin kaupunkeihin, kuten
Lahteen, Tampereelle, Jyväskylään ja Riihimäelle sekä niiden mukaan rakennettuja
asuintaloja maan eri puolille, pohjoisimmat
Petsamoon ja eteläisimmät Kulosaareen.
Saarellamme on Andersinin suunnittelemia
taloja jäljellä muutamia. Näkyvin niistä on
Lars Sonckin tiellä korkealla sijaitseva punainen suuri huvila, jonka ympärille on viime
vuosina rakennettu monia uusia taloja. Erikoisin puolestaan on Sjöströmintiellä sijaitseva, alun perin saksalaisen asekauppiaan
Willi Daugsin rakennuttama, mutta myöhemmin kirjavia kohtaloita nähnyt komea
’palatsi’. Hopeasalmentie 22:n sivurakennus
on myös hänen suunnittelemansa. Vähäniityntie 10:ssä sijaitsevan siirtohuvilan muutospiirustukset ovat hänen käsialaansa.
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Hopeasalmentie 22

Vähäniityntie 10

Kulosaaressa vuosina 1918-1934 asunut
Andersin oli aktiivinen seurakuntalainen.
Kun Iso Pässi oli hankittu Kulosaaren hautausmaaksi vuonna 1922, Andersin, jolla
oli tietoa Ruotsin hautausmaiden teknisistä
ja taloudellisista realiteeteista, ryhtyi tekemään perusteellisia suunnitelmia hankkeen
toteuttamiseksi. Hän piirsi saaren kartan ja
johti hautausmaan perustamiseen liittyviä
maantasoitustoimia varsin asiantuntevasti.
Hautausmaan perustamisen yhteydessä nousi kysymys tulevan kirkon paikasta ja myös,
miten saarelle kuljettaisiin. Armas Lindgren
ja Harald Andersin eivät olleet kaikesta samaa mieltä, mutta sopu syntyi, ja sen tulos
on yhä näkyvissä.
Andersin kuoli vuonna 1936 melko varhaisessa keski-iässä, 53-vuotiaana. Hänen
hautansa on Leposaaressa, jonka sankarihaudassa lepäävät myös hänen kaksi poikaansa.
(Lähteinä arkkitehti Laura Kolbe: Kulosaari, unelma paremmasta tulevaisuudesta; Mikko-Olavi Seppälä: Kulosaaren seurakunnan
historia ja Matti Räsänen: Kulosaari–Brändö,
Huvilakiinteistöt ja niiden omistajat)

Miten siirrymme kiertotalousyhteiskuntaan?
Wihuri ja KSYK yhteistyössä.

TEKSTI JA KUVA: VILLE KOHVAKKA

K

SYK:n Yhteiskunta- ja talouslinjan kurssitarjontaan on perinteisesti kuulunut
yritysyhteistyökurssi. Kurssilla toteutetaan
yhteistyöyrityksen antama projekti, jonka tarkoituksena on antaa toimeksiantajalle nuorten
näkökulmaa omaan toimintaansa sekä tutustuttaa opiskelijoita yrityselämän toimintatapoihin
sekä projektinhallintaan. Aikaisempina vuosina
yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. SPR, St1
ja Metsäteollisuus ry.
Tämän vuoden yhteistyökumppaniksi valikoitui perinteikäs kulosaarelainen yritys Wihuri ja erityisesti konsernin pakkausteollisuus
Wipak. Wipakin toimitusjohtaja Karri Koskela halusi lukiolaisten projektilla kartoittaa
tulevien kuluttajien näkemyksiä kierrätyksestä ja kulutustottumuksista, jotta Wipak saisi
tuoretta näkemystä tulevaisuuden yritysstrategiaansa. Osana yhteistyötä toimitusjohtaja
Koskela vieraili koululla ja lanseerasi 9. luokan opiskelijoille Wihuri Challenge-kilpailun,
jolla etsitään ajankohtaisia tapoja ohjata kuluttajia vastuulliseen muovin käyttöön.
Lukioryhmän projektin ohjaajaksi ryhtyi
Wipakin yhteiskuntasuhteista ja strategisesta
markkinoinnista vastaava johtaja Hery Henry.
Kevään haastavat olosuhteet eivät ole etenemistä pysäyttäneet vaan tarvittaessa yhteyksiä
on pidetty Lontoossa työskentelevään Heryyn
etäyhteyksien välityksellä. Mielenkiintoinen
projekti houkutteli mukaan 18 motivoitunutta lukiolaista. Millaisia ajatuksia yhteistyö yrityksen kanssa ja toisaalta yrityksen yhteistyö
lukiolaisten kanssa on herättänyt? Seuraavassa
ajatuksia yritysyhteistyön merkityksestä ja opetuksista puolin ja toisin.
Haastattelu lukiolaiset:
1. Mikä on ollut kurssissa ja yritysyhteistyössä antoisinta?
2. Mitä olet oppinut?
1. Antoisinta kurssissa ja yritysyhteistyössä on ollut kommunikointi oikean yrityksen
työntekijöiden kanssa ja heidän kanssaan yhdessä ideointi. Antoisaa on ollut myös ylipäätään tämä mahdollisuus aitoon yritysyhteistyöhön ja kurkistus oikeaan yritysmaailmaan.
Minusta on ollut aivan mahtavaa ideoida yhdessä Wihurin kanssa ja saada myös itse heiltä
hyvää ja henkilökohtaista palautetta.
2. Olen oppinut yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Lisäksi olen saanut kehittää
itseäni johtajana ja ryhmän vetäjänä. Kurssi on
opettanut minulle myös kärsivällisyyttä. Yritysyhteistyö on avannut silmäni sille, kuinka yritykset ovat aidosti kiinnostuneita lahjakkaista
nuorista ja kuinka he ovat valmiita kehittämään
myös itseään. (Wilhelmina Pettinen 18c).

1. Antoisinta on ollut nähdä, miten yritys
oikeasti toimii ja on kiva tuntea itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi koska Wihuri on
antanut meille oikean tehtävän, joka vaikuttaa
heidän yritykseensä.
2. Olen oppinut paljon itsestäni ja omasta
osasta ryhmätöissä. Luonnollisesti olen myös
oppinut muovista paljon. Wihurin tehtävän
kautta teimme myös kuluttajakyselyn mistä
oli yllättävän mielenkiintoista seurata ihmisten mielipiteitä muovista ja kierrätyksestä.
Lähdin tälle kurssille oikeastaan ilman mitään
ennakkoajatuksia, mutta olen todellakin saanut tähän mennessä tältä kurssilta hyviä kokemuksia tulevaisuuteen. (Hanna Laitinen 19d)
1. Pidän kurssissa erityisesti siitä, miten aina
kun en itse keksinyt mitään tai en osannut
vastata kysymykseen niin pystyn kysymään
ryhmältä, opettajalta tai Wihurin edustajilta.
2. Wihuri-projektin alkaessa opin jo ensimmäisenä päivänä jotain uutta ja kiinnostavaa.
Opin miten tehdä markkinatutkimusta ja
millaisia ovat strategisesti suunnitellut kysymykset. Kurssin aikana oppii myös toimimaan ryhmän kanssa entistä paremmin. Opin
kaiken tämän lisäksi tietoa muovista ja siihen
liittyvistä ennakkoluuloista, Wihurin toimintamallista ja tavoitteista, yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta, ja tärkeimpänä siitä miten
keräämällä ajatuksia kykenemme luomaan
kaikille kirkkaamman ja kestävämmän tulevaisuuden suuren yrityksen avulla. (Kumeil
Al-Mehsen 19b)
1. Kurssin ja yhteistyön kautta olen saanut
täysin uudenlaisia kokemuksia sekä oppinut
paljon uusia asioita. Kurssi on ollut hyvin
mielenkiintoinen, sillä se on poikennut paljon
tavallisesta lukiokurssista ja töitä on päässyt
tekemään pienemmissä ryhmissä. On myös
ollut mukavaa, että Wihuri on suhtautunut
projektiin “vakavasti”. He tulevat mahdollisesti oikeasti hyödyntämään keksimiämme
asioita ja ideoita yrityksessään. Projektissa antoisinta on ollut se, että saimme hyvin vapaat
kädet toteuttaa projektiamme haluamallamme tavalla ja täten saimme hyvin korostettua
juuri nuorten näkökulmaa asioista, mikä on
myös Wihurille tärkeää.
2. Projekti on kehittänyt ryhmätyötaitoja,
sillä työskentely on tapahtunut lähes koko
projektin ajan pienemmissä ryhmissä. Projektin aikana olen oppinut miten erilaisia projekteja kannattaa toteuttaa, sekä miten aluksi
huonon kuuloisista ideoista voi kehittyä lopulta jopa jotain todella hyvää. Projektin aikana
olemme myös kaikki saaneet huomata miten
tärkeitä erilaiset näkökulmat ovat yrityksil-
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le (esimerkiksi nuorten näkökulma asioista).
Näiden asioiden lisäksi olemme kaikki oppineet varmasti paljon uutta kierrättämisestä ja
varsinkin muovista, sekä muovipakkauksista.
(Henrik Karlsson 19b)
Toimittaja: Ville Kohvakka Yhteiskunta- ja
talouslinja, linjanjohtaja
Haastattelu Hery Henry, Wipak Group,
Head of marketing and corporate responsibility:
Toimittaja: Matilda Hoviniemi 18b
1. Mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän
projektiin?
Me olemme pitkän linjan kulosaarelainen
yritys ja meillä on aikaisempaa kokemusta
Kulosaaren yhteiskoulun lukion kanssa toimimisesta. Useinhan sanotaan, että ne, jotka
ovat kehittäneet jonkun ongelman, eivät voi
ratkaista sitä. Tässä tapauksessa meidän sukupolvi on päästänyt ilmastonmuutoksen tähän
pisteeseen ja nyt teidän sukupolveanne tarvitaan keksimään ongelmaan ratkaisuja.
2. Mikä projektissa on ollut parasta tähän
mennessä?
Se, että lukiolaiset ovat haastaneet meitä,
kysyneet upeita kysymyksiä ja yllättäneet sillä miten asiantuntevia he ovat. Jotkut tällä
kurssilla nähdyistä opinnäytteistä ovat olleet
äärimmäisen ammattimaisia, ja olen ollut
hämmentynyt siitä miten upeaa jälkeä projektin tuloksena on tullut.
3. Projektissa mukana olevat lukiolaiset
ovat oppineet paljon sinulta. Mitä sinä olet
tähän mennessä oppinut opiskelijoilta?
No, sanotaanko näin, että tuolla ruudun
toisella puolella taitaa olla muutama, jotka
voisivat tulla meille töihin, vaikka heti! Ihmisen yleissivistys on lukiosta valmistuttaessa
ehkä kovimmalla tasolla mitä se tulee ikinä
olemaan. Lukiolaiset lukevat paljon ja tekevät
samanaikaisesti monia erilaisia asioita. Yritykset eivät ehkä ole kovin hyvin hyödyntäneet
heidän laaja-alaista näkemystään ja siinä ehdottomasti piilee meille suuri mahdollisuus.

Etäpalaveri Lontoo-Helsinki opiskelijoiden ja
Hery Henryn välillä 8.4. 2020.

K r naviikot Kulosaaressa
T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A

M

aaliskuun puolesta välistä lähtien Kulosaaressa on ollut tavallista hiljaisempaa, vaikka monet
asukkaat ovat jääneet saarelle tekemään
etätöitä kotonaan. Täältä on puuttunut
lukuisia koululaisia ja opiskelijoita.
Kulosaaressa on tietolähteestä riippuen noin 3900 asukasta ja kouluissamme
oppilaita seuraavasti (20.9.2019 tiedot):
Kulosaaren ala-aste 354 oppilasta, Kulosaaren yhteiskoulu 930 oppilasta ja
opiskelijaa, Brändö lågstadieskola 124
oppilasta, Brändö gymnasium 423 opiskelijaa, yhteensä 1831 lasta ja nuorta.
Lisäksi saarella on päiväkoteja, joissa
on päivittäin monta sataa lasta. Hyvämaineisissa kouluissamme on oppilaita,
jotka tulevat muilta alueilta, toisaalta
saaren omia lapsia ja nuoria on opiskelemassa muuallakin, varsinkin yläasteikäiset ruotsinkieliset, joiden oma koulu on
Norsen. Koronavirusepidemian aikaan
nämä noin 2000 lasta ja nuorta ovat
työskennelleet ja opiskelleet kotona.
Tämä tilanne kiinnostaa minua, viiden kulosaarelaislapsen ikäkaranteeniin
määrättyä isoäitiä. Opettaja-ajaltani
muistan, että yksi koulun tehtävistä on
terveellisen aterian tarjoaminen jokaisena koulupäivänä. Poikkeustilanteessa
kouluille ei tullut tätä velvoitetta. Miten lasten päivä sujuisi kenties yksin
kotona? Miten opiskelu sujuisi? Miten
lapset välttäisivät tartuntoja? Uteliaisuuttani valmistelin pienen kyselyn,
jonka sain sitten ujutetuksi Kulosaaren
ala-asteen opettajien kautta jopa 62
koululaiselle ja muita suhteitani käyttäen noin 20 vanhemmalle oppilaalle,
sekä suomen- että ruotsinkielisille.
Esittelen tässä tuloksia, vaikka tiedotusvälineet ovat tässä vaiheessa tuottaneet aiheesta jo turhankin paljon tekstiä. Tämä aineisto koskee kuitenkin
omaa kotisaartamme ja on saanut ainakin minut yllättymään. Onko missään
paikkaa, jossa on lapsen niin hyvä asua
kuin Kulosaaressa?
A Mikä tilanne teillä on kotona?
B Miten lounaasi on järjestynyt
kouluruoan puuttuessa?
Melkein kaikilla vastanneilla kulosaarelaisilla 3., 4. ja 5. luokan oppilailla oli
joku aikuinen kotona, niinpä useimmat
oppilaat saivat syödäkseen lämmintä ruokaa, jota 13 lämmitti itse. Neljä

lasta kokkasi itse kotona olevista aineksista, vain yksi ala-asteen vastaaja söi
kylmiä eineksiä. Ruokailu sujui samaan
tapaan myös vanhemmilla vastanneilla.
C Mitä harrastuksiasi olet voinut
jatkaa pandemian aikana?
Tähän kysymykseen tuli aivan valtavasti
vastauksia. Ei todellakaan ole niin, että
lapset ja nuoret vain näpräilevät puhelintaan tai katselevat elokuvia. Ilmeisesti vaatii kekseliäisyyttä jatkaa itsekseen
tai ilman ohjaajaa mieleistä harrastusta.
Ainakin siltä näyttää, kun pandemian
aikana mahdollisten ja mahdottomien
harrastusten joukossa on useita samoja.
Harrastuslistasta voi nähdä lastemme
suosikkiharrastukset: kulttuuria niin
musiikkia kuin kuvataidetta, monenlaista liikuntaa ja urheilua.
Pianonsoittoa (8), taidekoulua (6),
jalkapalloa (6), lenkkeilyä (5), pyöräilyä
(5), voimistelua (5).
Kulttuuria: alttoviulun, kitaran, klarinetin, käyrätorven soittoa; kuvista,
piirtämistä.
Urheilua: cheerleadingiä, e-urheilua,
joogaa, keppihevostelua, koripalloa, rullalautailua, sirkuskoulua, skeittaamista,
taekwondoa, tanssia, team gymiä, tennistä, uintia, urheilua omalla pihalla,
voimaharjoittelua, yleisurheilua.
Lisäksi: partiota, leivontaa sekä ilmeisimmin jotain tietokoneella tehtävää:
arkki ja koodaus, tube.
Muutama oppilas oli kirjoittanut, ettei ole oikeastaan voinut jatkaa mitään,
15 vastaajaa taas, ettei harrasta mitään.
D Mitkä harrastukset olet
joutunut jättämään väliin?
Tässä vastauslistassa on yllättävästi samoja harrastuksia kuin edellisessä.
Partion (10), uinnin (9), tenniksen (7),
jalkapallon (6), taidekoulun (6), kung
fun (4), sulkapallon (4), tanssin (4), valokuvauskerhon (4), kuntosalin (3).
Urheilua: airsoftin, boulderingin,
cheerleadingin, Itsepuolustuksen, kiipeilyn, käsipallon, nyrkkeilyn, parkourin, sählyn, tanssiakrobatian, team
gymin, vesipallon, voimistelun, yleisurheilun.
Kulttuuria: alttoviulun, laulukoulun,
orkesterin, pianon, piirustuskerhon
Seurakuntatoiminnan, sirkuksen, salilla sekä kahviloissa käynnin.
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Tähänkin kysymykseen muutama vastasi, ettei ole luopunut mistään, koska
ei harrasta mitään. Se on surullista.
E Millaisia koulupäiväsi ovat
olleet?
Ala-asteella noin kolmannes opiskeli lukujärjestyksen mukaisesti vaikka etänä.
Vanhemmilla oppilailla päivät sujuivat
lukujärjestystä noudattaen.
Ala-asteella oli tavallista tehdä aamulla annettuja tehtäviä omassa tahdissa ja
palauttaa tehtävät sovittuun aikaan iltapäivällä. Lukiossa näin ei tehnyt kukaan.
Kerran pari viikossa annettujen tehtävien tekemistä omassa tahdissa – palautus opettajalle kerran pari viikossa.
Näin vastasi tehneensä kuusi ala-asteen
oppilasta.
F Millaisia tehtäviä sinua on
pyydetty tekemään?
Yläasteella ja lukiossa oli annettu tehtäväksi kaikkia tehtäviä, ala-asteella valtaosa (49) oli tehnyt oppikirjan tehtäviä
kirjaan tai vihkoon, kahdeksan netistä
löytyviä tehtäviä, vain yksi esseitä, aineita, esitelmiä ja vain kaksi oli tehnyt
videoita toiminnastaan.
G Arvioita etäkoulunkäynnistä?
Ala-asteen vastaukset poikkesivat tässä
aika lailla yläasteen ja lukion oppilaiden
arvioista. Se oli mielestäni aivan oikein.
1. Se on ollut hauskempaa kuin tavallinen koulunkäynti. A-a 20; ya ja
lukio 0.
2. Se on ollut työläämpää kuin tavallinen koulunkäynti. A-a 42; ya ja
lukio 8.
3. Arvosana (6, 7, 8 tai 9) yhteisistä
videokeskustelutunneista. A-a keskiarvo 7,7: ya ja lukio 7,9.
4. Arvosana (6, 7, 8 tai 9) videokeskusteluista opettajan kanssa. A-a
keskiarvo 7,5: ya ja lukio 8,1.
H Miten tai missä olet tavannut
kavereitasi?
Ala-asteen oppilaat ovat tavanneet paljon toisiaan ihan fyysisesti. Sitä sanovat myös aikuiset kulosaarelaiset. ”On
ollut ilo nähdä lapsia leikkimässä ja urheilemassa ’vanhanaikaisesti’ pihoilla ja
metsiköissä, joihin on myös ilmestynyt
lasten kyhäämiä majoja”. Yläasteella ja
lukiossa valtaosa kohtaamisista on ta-

pahtunut netin tai puhelimen välityksellä.
I Mitä muuta haluat sanoa?
En tiedä, miten ala-asteen opettajat
esittelivät kyselyn, mutta tulos oli arvaamattoman runsas.
Isommat oppilaat eivät halunneet sanoa enää juuri mitään: Etäkoulu sujuu
hyvin! / Aivan liian paljon tehtäviä, ei
ehdi muuhun. / On ollut helpompaa
kuin tavallinen koulunkäynti. / Etäopetuksessa sinun on otettava enemmän
vastuuta tehtävistä, kun olet ollut koulussa.
Kulosaaren ala-asteen kolmas-, neljäs- ja viidesluokkalaisten näkemyksiä:
HYVÄ ETÄ- eli KOTIKOULU (4-5):
Osa asioista toimii paremmin näin. Esimerkiksi niihin, joihin tarvitsee aikaa,
voi käyttää aikaa ja helpommat asiat voi
tehdä nopeammin…
LÄHIOPETUS PAREMPI (18-20):
Haluaisin takaisin kouluun. / Lähikoulu on kivempaa kuin etäkoulu. / Kotikoulu on tylsää ja tyhmää... / Korona
on tosi tyhmää, ja haluaisin päästä kouluun ja kavereiden kylään.

HYVÄ NIIN, HYVÄ NÄIN: Koulussa on kivaa, ja etäkoulussa on tosi kivaa.
/ Etäkoulu on ollut hauskaa ja ei hauskaa. / Kotikoulu on ihan jees.
Tätä kirjoittaessa on valtioneuvosto
jo tehnyt päätöksen avata peruskoulut
14.5. Se on ilmeisen mieluinen päätös
Kulosaaren lapsille.
Kyselyyni oli vastannut 12 lukiolaista, 6 yläasteen ja 62 ala-asteen oppilasta. Kiitos kaikille vastanneille.
KOULUN AIKUISTEN ÄÄNI
Kulosaaren yhteiskoulun rehtori Lauri Halla kertoi Wilmassa koulun tilanteesta 22.3.2020
”Etäopiskelu on saadun palautteen
mukaan käynnistynyt sujuvasti. Vaikka
muutos oli suuri ja nopea, on uuteen
opiskelutapaan sopeuduttu hyvin. Pyrimme jatkossakin pitämään huolen
opiskelun ja koulunpäivien säännöllisyydestä ja järjestelmällisyydestä, joka
on ainoa tie hyvään lopputulokseen.
Etäopetuksen ja etäopiskelun kokemuksia ja vinkkejä on jaettu runsaasti opettajien ja oppilaiden omilla kanavilla. Oppilailta saadun palautteen

perusteella kontakti opettajaan on
koettu tärkeäksi. Keskustelut videoyhteyden kautta ovat saaneet runsaasti
kiitosta, ja oppilaat ovat huomanneet
opettajien pitävän heistä huolta myös
etäyhteyksien kautta. Yhteisöllisyys ei
siis ole kadonnut, vaan se on siirtynyt
verkkoon.”
Kulosaaren ala-asteella tapahtuneesta olemme voineet lukea Iltalehdestä
24.4.2020 koulun 4A-luokkaa opettavan Jorma Kotkajärven näkemyksiä.
Jorma näki haastavassa tilanteessa
mahdollisuuden tehdä paljon puhutusta digiloikasta totta. Hän ei jäänyt
ihmettelemään vaan näki tilaisuutensa
tulleen:
”Olen seuraillut opetuksen digitalisoimiseen liittyviä asioita mielenkiinnolla jo pidemmän aikaa, ja onhan
koulutyössä tehty erilaisia valmisteluja
digiloikkaa varten jo vuosia. Nyt hiljaiseloa eläneet digityökalut otettiin käyttöön lennosta.”
Hän loi omalle luokalleen nettisivut,
josta oppilaat ja vanhemmat voivat käydä tarkistamassa viikkolukujärjestykset
ja muita perustietoja koulunkäynnistä.

Kuva vanhanaikaisesta luokkatyöskentelystä, metrotunnelin pysyvästä taidenäyttelystä.
Taiteilija on yksi vuonna 2007 ”Minun Kulosaareni – Mitt Brändö” projektiin osallistuneista
kulosaarelaisista ala-asteen oppilaista.

Jokainen aamu alkaa yhteisellä
tapaamisella eli openaarilla, jossa
kerrotaan päivän ohjelmasta. Tarvittaessa Jorma antaa myös muuta
opastusta yhteisesti kaikille. Kun
aamu on saatu yhdessä käyntiin,
koululaiset jaetaan oppiaineiden
mukaan tehtyihin digitaalisiin luokkahuoneisiin. Niissä oppilaat tekevät
tehtäviä, jotka opettaja arvioi.
”Hattu kourassa voin todeta, että
oppilaat ovat suoriutuneet etänä
opiskelusta mallikkaasti. Tuntuu,
että joiltain osin jopa paremmin
kuin normaalissa arjessa, ja akateemista edistystä on tullut hurjasti.
Välillä myös opettaja on ollut oppilaan asemassa. Minulta löytyy
luokallinen digi-apuopettajia.”
Jorma sanoo, että akateemisten
aineiden opetus verkon kautta sujuu
hyvin, mutta taito- ja taideaineiden
siirtäminen etänä opiskeltaviksi on
vaatinut enemmän miettimistä. Siinäkin on onnistuttu. Esimerkiksi
liikuntatunnit olivat aluksi opettajan suunnittelemia, mutta ajan
myötä lapset ovat saivat vuorollaan suunnitella ohjelmaa tunneille. Yhdessä tekeminen ja oleminen
on tärkeää suomalaisessa koulussa,
etäopetuksessa sosiaaliset kontaktit
jäävät helposti vähälle.
Kotkajärven mielestä koulujen
sulkemisen aikana on opittu paljon
digityökalujen käytöstä. Kun oppilaat taas pääsevät kouluun, tullaan
niitä käyttämään opettamisen tukena aiempaa enemmän. Opettajat
ovat nähneet konkreettisesti, mitä
hyötyä digitaalisissa välineissä on.
”Esimerkiksi tehtävien jakamiseen ja aiheeseen perehdyttämiseen
liittyvät asiat voi tehdä etukäteen ja
tehokkaammin digitaalisesti. Opettajalta vapautuu aikaa opiskelutilanteen ja koulunkäynnin sosiaalisen
puolen ohjaamiseen ja tarkkailuun.”
Poikkeustilanne on aktivoinut
opettajat parastamaan, jakamaan
parhaita käytänteitä ja materiaaleja
yli koulurajojen ja kehittämään ideoita eteenpäin. Yhteistyöllä ja hyvällä asenteella on mentävä eteenpäin.
Jorma Kotkajärvi auttoi Kulosaarelaiset-lehteä
toteuttamaan
kyselyn oppilaiden keskuudessa.
Vastauksista ei pysty päättelemään
Jorman ajatusten toteutumista. Se
taas johtuu siitä, ettei kysymysten
laatija (Kirsti S.) ollut osannut tai
halunnut tehdä kysymyksiä opetuksen laadusta. – Ei ollut halunnut.

Pääasia on raikkaan
T E K S T I , T E X T : TA P I O TA R V A I N E N , M E R I T L E M M I N K I O C H
MARKUS LARSSON

H

ulvaton ja tiivis jääpallokausi
on takana. Jääpallopelit pystyttiin viemään melkein ilman
kommelluksia läpi, muutama haasteellinen pelisiirto johtuen talven
lämpimästä säästä. Vestassa pelaajilla
on mahtavaa osaamista ja yhteishenkeä. Uudet pelaajat otettiin ilolla vastaan.
Vesta aloitti kauden omalla jääpalloleirillä Söderhamnin jäähallissa,
joka toimii Elitserie-joukkue Broberg/
Söderhamnin kotikenttänä. Oli riemu
pelata täysmittaisen hallin kirkkaalla
jäällä. Tiiviin peliohjelman lomassa
ehdimme myös tutustua mm erittäin
mielenkiintoiseen Söderhamnin lentomuseoon.
P15-ikäluokka
(-05–06)
kiersi
SM-sarjan turnauksina, tuli tosi pitkiä matkapelipäiviä, 20 pelistä vain 3
pelattiin kotijäällä. Oli helpottavaa,
että lopputurnaus järjestettiin Helsingissä. P13-ikäluokka ahersi oman
sarjan lisäksi P15 apuna. Pojat ja vanhemmat sukkuloivat useamman lajin
kiemuroissa. P15-joukkue oli etelälohkon ykkönen, kaikkien yhteensattumien ja lyhyen kauden keskellä
SM-sarjan läpivieminen ja kuudes sija
on huippusaavutus. Olisihan se hurjaa, jos Vesta putsaisi joka vuosi pöydän.
Jääpalloa pelataan ilolla ja riemulla.
P13-joukkueen hirmuinen yhteishenki palkittiin loistavasti SM-hopealla
taistellessa Mikkelin Kamppareiden
kanssa, jota pidettiin kauden vahvimpana ennakkosuosikkina. Finaali oli tahtojen taisto. Pojat pelasivat
aivan huikean lopputurnauksen Lappeenrannassa. Kultamitali oli neljän
sekunnin päässä, peli tasoihin 2–2,
mutta sitten saimme katkeraa kalkkia – jatkoaikatappio 2–3. Kuitenkin
hopea on aivan mahtava juttu, tuskin
sitä monikaan olisi arvannut kauden
alussa, että pelataan finaalissa.
Maailman
terveystilanne
covid-19-viruksen takia on rankka kaikille, varsinkin lapsille ja nuorille.
Koronavirus ei ollut vielä ehtinyt
levitä Suomessa niinpä saimme vietyä jääpallokauden normaalisti loppuun kaikissa nuorten sarjoissa. Vain
miesten Bandyliigan finaali Porvoos-

16

sa Akilles–Veiterä sekä pronssipeli
Mikkelissä Kamppari–JPS pelattiin
tyhjille katsomoille. Vaikka pelikausi päättyi kuin seinään niin olemme
erittäin iloisia ja kiitollisia lasten ja
nuorten puolesta. Kauden päättäjäiset sekä kokoontumiset siirtyvät
eteenpäin.
Vesta on työskennellyt kauan saadakseen Helsinkiin jääpallo-, luisteluareenan, joka mahdollistaisi jääpallon
pelaamisen sisäolosuhteissa. Kaupunki käsittelee jälleen tonttivarausta
Malmilla, josta on jo maksettu varausmaksut aiemmin. WasaGroup rahoittaisi varsinaisen hallin rakentamisen
ja projekti etenee, mikäli kaupunki
näyttää vihreää valoa.
Vesta haluaa välittää suuren ja nöyrän kiitoksen mukanaolosta ja tuesta
vanhemmille, isovanhemmille sekä
tukijoille Stiftelsen Brändö Hembygdsfond, Tre Smeder, Berner, Fondita,
Ankdammen, Consti.
Idrottens glädje är viktigast
En häftig och intensiv bandysäsong
avslutades i mitten av mars. Säsongen kunde genomföras trots att en del
matcher flyttades pga av det varma
vintervädret. Spelarna i föreningen
uppvisade en positiv attityd, en hög
nivå och en fantastisk laganda. Nya
spelare välkomnades med glädje.
Vestas juniorer inledde säsongen i
under hösten med ett läger i bandyhallen i Söderhamn, som fungerar som
Elitserielaget
Broberg/Söderhamns
hemmaplan. Glädjen var på topp då
ispassen kunde genomföras i perfekta isförhållanden på en stor och blank
is. Förutom ett tätt lägerprogram med
träningar och matcher hann laget bekanta sig med Söderhamns flygmuseum.
P15 åldersklassen (05–06) avverkade FM-serien enligt möjligast tyngsta
spelprogram, genom att spela turneringar runtom i landet, vilket ledde
till att endast tre av 20 seriematcher
spelades på hemmais. Därav var det
en lättnad att FM-slutturneringen
arrangerades i Helsingfors. P15 laget
vann sitt gruppspel och avslutade säsongen med att bli sjätte i FM slutspelet, vilket var en toppenbra prestation.

urheilun ja liikunnan riemu
P13 laget spelade i åldersklassens
FM-serie under säsongen. Laget ställde även upp som stöd för P15 åldersklassen. Spelarna, som är aktiva inom
flera grenar, och föräldrarna, åkte
skytteltrafik mellan träningspass och
matcher under de spelmässigt täta
vintermånaderna. Bandy kännetecknas av spelglädje och entusiasm. Det
glada P13 lagets skickliga pojkar och
enastående laganda belönades i slutturneringen i Villmanstrand med FM
silver medaljer. Vestas pojkar kämpade heroiskt mot förhandsfavoriten
Kampparit från St Michel i finalen.
Matchen var en hård kamp, både
mentalt och fysiskt, där Vesta endast
var fyra sekunder från en guldmedalj
i läget 2–1. Kampparit utjämnade
matchen i slutsekunderna till 2–2,
och avgjorde FM-guldet till sin favör
efter förlängning med siffrorna 2–3.
Vesta stod för en enastående insats i
turneringen och under säsongen, som
avslutades dramatiskt, men som helhet bättre än väntat.
Hälsoläget i världen är svårt pga
covid-19 viruset, speciellt för barn
och ungdomar. Det bedrägliga
coronaviruset hade inte ännu hunnit
sprida sig, därmed slutfördes säsongen normalt. Det var tursamt att bandyn lyckades, trots viruset, genomföra
säsongen i alla juniorklasser. Endast
Bandyligans final spelades utan publik i Borgå mellan Akilles och Veiterä samt pronsmatchen i St.Michel
Kampparit–JPS. Vi är tacksamma och
glada för ungdomens skull trots att
säsongen fick ett snabbt slut. Säsongsavslutning och lagsamlingar flyttas
fram i tiden.
Vesta har länge jobbat på att upprätta en en skridskoarena i Helsingfors som skulle möjliggöra bandy i
inomhusförhållanden. Enligt uppgift
behandlar staden en tomtreservering
i Malm i maj. WasaGroup finansierar
hallen, och projektet framskrider ifall
staden visar grönt ljus.
Vesta önskar också framföra ett stort
och ödmjukt tack till sina sponsorer
för den gångna säsongen, bla Stiftelsen Brändö Hembygdsfond, Stiftelsen
Tre Smeder, Berner, Fondita, Ankdammen, Consti.
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KESÄ

T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A

PITI TAPAHTUA – EI
TAPAHTUNUT TAI SIIRRETTY

Koronaviruspandemian
aiheuttaman
poikkeustilanteen johdosta keväälle
2020 sovitut tilaisuudet on siirretty tulevaisuuteen, toivottavasti ne voidaan
toteuttaa syksyllä 2020.
Mari Holopainen: ”Havaintoja eduskunnasta ja demokratian edistämisestä.”
Henrik Meinander: ”Kenen vuotta
1968 muistamme tänään?”
Laura Kolbe: ”Kulosaari vuoden 1945
jälkeen – pohdintaa Kulosaaresta Helsingin kaupunginosana.”
Serbian lähetystö: vierailu. (Serbian lähetystön suruliputus oli kaikkien koronapandemian uhrien muistoksi.)

TAPAHTUI – ON TAPAHTUNUT
Taidetta
Kulosaaren taidekoulun Japani-aiheinen taidenäyttely toteutui rajoituksista
huolimatta.

Domuksen, vanhan Kulosaaren kerrostalon liikehuoneistojen näyteikkunat
olivat kauniimpia kuin koskaan ennen,
kun oppilaiden monella eri tekniikalla
tekemät mielikuvitusmatkaa kuvaavat
taideteokset koristivat niitä. Olikohan
tämä Helsingin ainoa taidenäyttely tänä
keväänä!

ON TAPAHTUNUT JA
TAPAHTUU
Rasteja ja ”suunnistusta” – kaksi
eri kisaa
Hyvän mielen rastirata: 1. Rasti
kirkon portaiden vieressä
Ennen pääsiäistä Kulosaaren aluepappi
Jenni Kallio kutsui saarelaisia osallistumaan laatimaansa ”Hyvän mielen rastirataan” Kulosaaren kirkolta lähtien.
Nyt kun monet toiminnat ovat olleet
suljettuina jo pitkään, rata pidetään
auki ainakin koulujen kesäloman alkamiseen asti.
Näillä ohjeilla voit lähteä pienelle retkelle kirkonmäelle ja ottaa perheen pienimmätkin mukaan.
Mukaan tarvitaan videokamera eli älypuhelin, ryhmä ja reipasta mieltä. Myös
luovuutta ja kekseliäisyyttä, sillä rata
on laadittu ennen pääsiäistä, joten nyt
toukokuun lopulla täytyy vähän soveltaa. Pääsiäisen sijasta voi puhua kesästä.
Maastossa QR-koodeja, kustakin löytyy
video, josta käy ilmi rastin tehtävä ja
seuraavan rastin paikka.
Radalta kertyy kuvia ja videoita, säästä
omat videosi ja kuvasi ja lähetä niitä lähimmillesi, itsellesikin, muistoksi.
Ihanaa kevättä!

takana), jossa ovessa ohjeet. Kiersimme
reitin eilen, ja se vei reilun tunnin ripeästi kävellen. Mukavaa ulkoilua koko
perheelle!”
Kulosaarelaiset-lehti tapasi Huovisen
perheen tyttäret puhelimessa ja sai lisävalistusta.
Itsekin partiolainen ja juuri Sailorsien
jäsen Julia, joka opiskelee Brändö gymnasiumissa, kertoi partiotoiminnasta
pandemian aikana ja itse kisan rakenteesta.
Koronatilanteen aikana Kulosaaren
ruotsinkieliset partiolaiset ovat jatkaneet toimintaansa etänä. Kokouksia on
pidetty videopalaverien välineillä, samaan tapaan kuin kouluakin on käyty.
Lippukunnan Kulosaareen järjestämä
rastisuunnistus on myös uuden ajan
mallia. Nyt ei tarvita karttaa eikä kompassia vaan omasta puhelimesta löytyy
kaikki tarvittava.
Lisäksi osallistujan on hyvä osata ruotsia ainakin jonkin verran, sillä

Rastisuunnistus: 1. Rasti
sailorsien partiokololla
osoitteessa tupavuori 1
Annamari Huovinen kirjoitti Facebookin ”Kulosaaren perheissä”:
”Kulosaaren ruotsinkielinen meripartio on järjestänyt saarelle kivan
rastisuunnistuksen, johon kuka tahansa voi osallistua. Osallistumista varten
tarvitaan älypuhelin, johon ladataan
ilmainen, Actionbound-niminen sovellus. Suunnistus alkaa Sailorsien partiokololta osoitteessa Tupavuori 1 (talon
KUVAT: KATA RUOHTULA

KUVAT: JULIA HUOVINEN
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2020
ohjelma on ruotsiksi. (Vinkkinä suomenkielisille, että nyt on hyvä tilaisuus
täydentää ruotsin opintoja.) Toiminta-alueena on Kulosaari. Luonnosta
ei löydy mitään merkkejä vaan kaikki
ohjeet tulevat puhelimesta. Rasteilla
on monenlaisia tehtäviä: kuvapyyntöjä,
vapaata vastausta edellyttäviä kysymyksiä, monivalintakysymyksiä ym. Monet
kysymykset liittyvät meripartiolippukunta Sailorsiin, myös Kulosaari-tuntemuksesta on ilmeisesti hyötyä vastatessa. Kyseessä ei ole varsinainen kilpailu,
mutta ohjelmaan annetaan vastauksia
ja reitin lopussa saa nähdä oman sijoituksensa suhteessa muihin osallistujiin.
(Julia, lukiolainen)
Julian pikkusisko kertoi enemmän
omasta kokemuksestaan.
Hänestä reitti oli ollut vähän vaikea,
välistä hän ei ollut ihan tiennyt, missä
oli ja jalatkin olivat väsyneet.
Tehtävät olivat hänestä helppoja tai
vaikeita, aina asiasta riippuen. Esimerkiksi partiolippukuntaan liittyvät kysymykset olivat hänelle ylivoimaisia, sillä
hän ei itse ole Sailorsien jäsen. Toisaalta
hän oppi kysymysten avulla tuntemaan
esimerkiksi merimerkkejä. Positiivista
oli myös se, että kiertäessä Kulosaarta
sai tietää lisää kotiympäristöstään. Hän
ehdottikin, että tulevaisuudessa joku
voisi tehdä vastaavan ihan Kulosaareen
liittyvän rastisuunnistuksen.
Hän suosittelee reittiä perheille, joilla
on joku partiossa. Alle 9-vuotiaille se
voi olla liian vaikea, mutta vanhempia
ei välttämättä tarvita mukaan kisaamaan.
Rastisuunnistuksen laatija Jonathan
Kuhlefelt kertoi lehdelle:
”Jag blev tipsad om att göra en digital
spårning genom Actionbound av Helsingforssvenska scouter, vars uppgift
är att stöda de svenskspråkiga scoutkårerna i Helsingfors. Vi fick också andra
tips och idéer men just det här tipset
fastnade jag för. Jag har aldrig tidigare
använt Actionbound så det tog en stund
att lista ut hur det fungerar men det
gick ganska lätt.
Vi har i kåren samlat ganska mycket
gamla uppgifter för traditionella spårningar och orienteringar, bland dem
kunde jag välja en del och återanvända och anpassa till det här. Roligast var
det att försöka hitta på uppgifter knut-

na till platsen de skall göras på. Nu är
spårningen uppe och jag kan följa med
hur många som har gjort den och hur
många poäng alla får. Spårningen kommer att finnas kvar ännu en tid, jag
uppmanar alla som behöver komma ut
en stund att göra spårningen.”
Kiitos Jonathan, todellakin tehtävärata pidetään auki ainakin toukokuun
loppuun asti, jotta moni pääsee kokeilemaan sitä.
Facebookista löytyy lisää tietoa:
Sjöscoutkåren Sailors fb
Så här i coronatider är också den traditionella scoutverksamheten på paus.
För att ändå inte avbryta all verksamhet
har vi nu gjort en spårning på Brändö
som alla kan delta i enligt egen tidtabell. Spårningen börjar och slutar vid
kårlokalen Mögeli på Stugberget 1, garage nummer 23 och tar ca 1-2h. På
Mögelis dörr finns instruktioner för att
gå spårningen som sker via appen Actionbound. Du behöver alltså en smarttelefon. Vissa uppgifter kan vara lättare
om man är scout, men spårningen är en
utmärkt möjlighet att ta med hela familjen för att bekanta sig med scouting
och komma ut och röra på sig! Man
kan tävla mot varandra (då behöver alla
egna telefoner) eller som ett familjelag
(med en telefon).
Kom ihåg att hålla avstånd och ha så
roligt!

TULEE TAPAHTUMAAN –
TOIVOTTAVASTI
Kulosaari-päivänä,
keskiviikkona 26.8.
- Kouluissa kisailua, Kulosaari-aihetta,
yhteistoimintaa koulujen kesken
- Kluuvin puistossa perinteistä toimintaa: juoksu- ja keppihevoskilpailut,
eläinvieraita, seurojen ja yhdistysten
esittelypisteitä, herkkuja…
- Tapuli auki rohkeille ja reippaille
Seuraa, mitä ympäristössä
tapahtuu
Internetistä pystyy seuraamaan kaupungin suunnitelmia ja toimia osoitteesta
hel.fi/helsinki/fi.
Facebookin ”Kulosaaren perheet”
on kuitenkin paras tapa saada tietoa
saaren asioista, lehden toimitukselta
vahva suositus sen seuraamiseen!
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Sieltä löydettyä:
Mitä oli Kulosaari vuonna 1956?
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.
elonet_elokuva_611403
Henrik Hemilän postaus: Irlantilainen kirjailija Kathleen O’Meara
kirjoitti tämän runon koleraepidemian
aikana v. 1869. – Kiitos, Henrik. Ajankohtaista nytkin!
Ja ihmiset pysyivät kotona.
He lukivat kirjoja.
He kuuntelivat.
He lepäsivät.
He kuntoilivat.
He toteuttivat itseään taiteen keinoin.
He leikkivät
ja oppivat uusia elämäntapoja.
Ihmiset pysähtyivät
ja kuuntelivat entistä tarkemmin.
Jotkut mietiskelivät.
Jotkut rukoilivat.
Ihmiset kohtasivat oman varjonsa
ja alkoivat ajatella toisin.
Ja he paranivat.
Ja piittaamattomien, sydämettömien
ihmisten poissa ollessa
myös maaplaneetta alkoi parantua.
Kun vaara oli ohi
ja ihmiset löysivät itsensä,
he surivat kuolleita,
tekivät uusia valintoja,
unelmoivat uudesta maailmasta
ja kehittivät uusia elämäntapoja.
Näin he paransivat maaplaneetan,
aivan kuten he itsekin
olivat parantuneet.

(Runo julkaistiin uudelleen vuonna
1919 espanjantautiepidemian aikana.)
Kulosaarelaisten Harriet-soutuvene
on taas BS:n laiturissa ja käyttöohjeet sekä avain Kuparilyhdyssä.

Hyvää kesää kaikille niin merellä
kuin maalla!

JULKINEN TIEDOTE.
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Kulosaaren uudisasukkaita
ovat mukulaleinikit, jotka ovat muuttaneet
monet kevään lumikelloja ja scilloja kasvavat
sinivalkoiset nurmikot kauniin keltaisiksi.

