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Unelmoidaan 
yhdessä

Gemensamma
drömmar

Mikä tekee Kulosaaresta kaupungin 
mukavimman paikan asua? Tie-

tysti mahtavat asukkaat. Saarellamme 
löytyy intoa ja tarmoa toteuttaa yhtei-
söllisiä tapahtumia sekä kehittää mah-
dollisuuksien mukaan kotikontuja.

Yhdistyksemme Kulosaarelaiset ry 
– Brändöborna rf hallitus kuuntelee 
herkällä korvalla asukkaiden toiveita 
ja kehittämisideoita, mutta ajatusten 
lukijoita mekään emme ole. Edistäm-
me mielellämme yhteisiä hankkeita 
resurssiemme mukaan. Hyviä ideoita 
kannattaa aina lähettää meille halli-
tuksen jäsenille ja autamme, jos vain 
pystymme.

Ensi syksynä yhteinen ponnistus 
vaatisi noin 1000 ääntä, jotta saisimme 
kehitysideamme läpi OmaStadi-hank-
keessa. Helsinki käyttää yhteensä 8,8 
miljoonaa euroa OmaStadi-hankkees-
sa kaupunkilaisten ideoiden toteutta-
miseen. Hankkeesta enemmän Stadi-
luotsimme jutussa. 

Facebookissa (Kulosaaren perheet) 
avautuu meidän oma äänestyksemme, 
jotta saadaan tietää, mikä idea keräi-
si mahdollisimman paljon kannatus-
ta. Näin saisimme keskitettyä äänet ja 
ehdotuksellamme olisi mahdollisuus 
menestyä. Jos et ole Facebookissa, voit 
lähettää ideasi sähköpostilla kirsti.san-
taholma@gmail.com. Viime vuonna 
ääniä tarvittiin kaakkoisessa Helsingissä 
noin 1000, jotta idea eteni kaupungin 
hankkeeksi. 

Löytyisikö meiltä yhteinen unelma, 
jota vielä jaksaisimme (kaikki yli 12-vuo-
tiaat) käydä äänestämässä? Ideoidaan yh-
dessä vielä entistä parempaa Kulosaarta.

Syksyn valoterveisin
Satu Väkiparta

Puheenjohtaja, ordförande
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

K a n n e n  k u v a :  I l l a l l i s e l l a  K u l o s a a re n  t a i v a a n 

a l l a  /  J o n n a  H ä r m ä v a a ra

Vad är det som gör Brändö till sta-
dens bästa ställe att bo på?

Fantastiska invånare förstås. På vår 
ö finns det energi och intresse att för-
verkliga gemensamma evenemang och 
att om möjligt ytterligare utveckla våra 
hemknutar.

 Styrelsen för vår förening Kulosaa-
relaiset ry – Brändöborna rf lyssnar 
med vaksamma öron till invånarnas 
önskemål och utvecklingsidéer, men vi 
är inga tankeläsare. Vi befrämjar gär-
na gemensamma projekt så långt våra 
resurser räcker. Det lönar sig alltid att 
skicka idéer till våra styrelsemedlem-
mar – vi hjälper om vi bara kan.

För att vi skall få igenom våra förslag 
till utveckling i OmaStadi-projektet 
nästa höst krävs det ca 1000 röster. 

Helsingfors stad kommer att använ-
da ca 8,8 miljoner euro i OmasSta-
di-projektet för att förverkliga invån-
arnas förslag. Mera om projektet finns 
att läsa i artikeln ”Stadiluotsimme” .

På vår facebooksida (kulosaaren per-
heet) öppnar vi en egen omröstning. 

Vilket förslag får mest understöd? På 
detta sätt  kan vi koncentrera rösterna 
och vårt förslag skulle ha en möjlighet 
att förverkligas. Om du inte använder 
facebook kan du skicka ditt förslag till 
kirsti.santaholma@gmail.com. Senas-
te år behövdes det 1000 röster i sydös-
tra Helsingfors för att förslaget skulle 
avancera till att bli ett av stadens pro-
jekt.

Kan vi finna en gemensam dröm 
som vi alla (alla över 12 år) kunde rös-
ta för? Låt oss tillsammans fundera på 
hur vi kan göra Brändö till ett ännu 
bättre ställe att bo på? 

Varma hösthälsningar,
 Satu Väkiparta

J Ä S E N M A K S U
Henkilöjäsen 15 €, Koko perhe 25 €

Tilille Kulosaarelaiset ry 
Nordea FI11 2183 1800 0135 11
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VUODEN 2019 KULOSAARELAINEN
T E K ST I :  N I N A  N YG Å R D

K U VAT:  N I N A  N YG Å R D  J A  P E N T T I  R A N TA L A

Jonna Härmävaaralle on tärkeää päästä 
vaikuttamaan ja tekemään hyvää oman 
kodin välittömässä läheisyydessä. Opis-

kelun viimeistelyvaiheen ja  pikkulapsiarjen 
lisäksi lapsiperheiden eduksi toimiminen ja 
tapahtumien järjestäminen tuo myös Jon-
nalle itselleen merkityksellisyyttä.

Oulusta kotoisin oleva Jonna Härmä-
vaara, 36, on asunut Kulosaaressa vuodesta 
2011. Vehreä ja kotoinen alue oli jäänyt 
Jonnalle mieleen muutama vuosi aiemmin 
pyöräretkellä. Ensimmäistä omaa kotia 
hankittaessa hän muisti Kulosaaren tun-
nelman ja päätyi näin saarelle. Sittemmin 
kokoonpano on kasvanut ja nykyään Jon-
na asuu miehensä sekä 3- ja 2-vuotiaiden 
lastensa kanssa Risto Rytin tiellä samaisessa 
taloyhtiössä.

Jonna on ollut toimeenpanevana osa-
puolena Riston puistossa järjestettävissä 
Siivouspäivä- ja Illallinen taivaan alla -ta-
pahtumissa. Siivouspäivää on järjestetty 
vuodesta 2017 lähtien ja Illallinen taivaan 
alla on nyt järjestetty kahtena vuotena. 
Jonna on kiitollinen myös apujoukoilleen, 
jotka ideoivat ja auttoivat tapahtumissa ja 
markkinoinnissa. 

Riston puisto on löytänyt sijansa myös 
Härmävaaran perheen omassa arjessa lä-
hiulkoilualueena. Alue on saarelaisten ko-
vassa käytössä ja sinne tullaan joka puolelta 
saarta. 

”Kun kaupunki ilmoitti laittavansa vä-
liaikaisen päiväkodin Riston puistoon, oli 
se kova isku. En halunnut nähdä kokoon-
tumispaikan ja puiston, joka oli juuri ra-
kennettu ja johon oli sijoitettua isoja varo-
ja, tuhoamista. Vuorokaudessa keräsimme 
adressiin satoja nimiä, saarelaiset reagoivat 
samalla tavalla ja lopulta kaupunki löysi 
päiväkodille uuden paikan lähelle kortteli-
taloa ja puisto säilytettiin ennallaan.”

Viime vuonna Jonna järjesti kerran vii-
kossa MLL:n perhekahvilaa Risto Rytin 
tien leikkipaikalla eli saarelaisten keskuu-
dessa “Helinan puistossa”, ajatuksena että 
lapsiperheet voivat kohdata muita perheitä. 
Jonna huomasi lasten saannin myötä elä-
mänpiirin pienenevän, ennen kaikkea toi-
sen lapsen kohdalla kodin lähettyviltä on 
haastavampaa päästä liikkeelle.

Tällä hetkellä Jonnan arki koostuu gra-
dun viimeistelystä Aalto-yliopistoon ja re-
monttihommista. Tilan tarpeen kasvettua 
perhe on muuttamassa, jo kolmanteen 
asuntoon samassa taloyhtiössä. 

”Tekeminen ei lopu alueen kehittämisen 

Jonna Härmävaara on ihastunut Riston puiston 
vehreyteen ja vaalittuun 60-luvun tyyliin. 

Kulosaari-päivän peruunnuttua koronan takia 
Jonna Härmävaara nimettiin vuoden 2019 kulo-
saarelaiseksi seuran hallituksen kokouksessa. 

Kuvassa Jonna Härmävaara ja Satu Väkiparta 
kunniakirjan luovutushetkellä. 

Jonna HärmävaaraJonna Härmävaaratiimoilta, mutta vapaaehtoishommissa on 
armeliasta, kun voi tehdä asioita omaan 
tahtiin. Vaikka arkeni on tiivistä, niin 
haluan myös näyttää lapsille, että äiti voi 
käyttää aikaa myös yhteisen hyvän eteen, 
vaikkapa tapahtumien järjestämiseen mui-
den ihmisten iloksi. Sitoutunut voi olla 
monella eri tavalla.”

Jonna sanoo olevansa ekstrovertti ja tar-
vinneensa itsekin tekemistä ja kohtaamisia 
ollessaan lasten kanssa kotona. Ennen per-
hevapaita Jonna työskenteli mainosalalla 
graafikkona, mutta koki, että julisteiden 
ja esitteiden tekemisessä vaikuttaminen on 
vähäisempää. Muotoilujohtamisen opinto-
jen myötä hän haluaa päästä vaikuttamaan 
jo yrityksen strategiassa ja kehittämään lii-
ketoimintaa muotoilun keinoin.

Kehittämisideoita saarelle Jonnalta löy-
tyy. Mm. Risto Rytin tielle pitäisi saada 
lisää hidastetöyssyjä. Autoilijoiden vauhti 
alkaa kiihtyä alamäessä lähestyttäessä Itä-
väylää ja läheltä piti -tilanteita on ollut 
liian monta. Hän haluaisi kehittää myös 
kaupunkikulttuuria visuaalisen kulttuurin 
tiimoilta. Esimerkiksi Kulosaaren sisään-
käynti eli alikulkukäytävä metroasemalle 
on nykyisellään ankea.  

”Tunneli pitäisi valaista paremmin ja 
miettiä mitä isolle seinäpinnalle voisi teh-
dä, jotta Kulosaaren brändiä saisi vahvis-
tettua. Me olemme kuitenkin solmukohta 
ja keskeisellä sijainnilla Mustikkamaalle, 
Korkeasaareen ja Kivinokkaan. Ihmiset tu-
levat hienoilta uusilta läntisiltä asemilta ja 
näkevät epäsiistin ja pimeän käytävän. Ku-
losaaren metroasemalle on kuitenkin vain 
yksi sisäänkäynti ja siihen pitäisi panostaa.”

Härmävaaran perhe pitää Kulosaarta 
ihanteellisena asuinpaikkana. Retkeilevä-
nä perheenä lyhyet matkat monipuolisiin 
luontokohteisiin osoittautuivat henkireiäk-
si varsinkin viime keväänä. Jonna kertoo 
lastensa tuntevan jo lähimetsät hyvin ja 
osaavan liikkua niissä sujuvasti ulkoiluret-
killä. 

”Nautin jokapäiväisistä päiväkotimat-
koista läpi Riston puiston viheralueen. 
Tunnen oloni etuoikeutetuksi, koska tämä 
on mahdollista.”
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KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 12
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

T E K ST I :  H E I K K I  K U K KO N E N  •  K U VAT:  1 92 0 - LU V U N  K U V I A  KOT I S E U T U R A H A STO N  A R K I STO STA

GUSTAF STRENGELL 
– Kulttuurin monitoimimies

Tuleva arkkitehti näki päivänvalon Ky-
men maalaiskunnassa, nykyisessä Kot-
kan kaupungissa, vuonna 1878. Hän 

oli säätyläisperheen vesa, sillä isä oli tukevasti 
valtion palveluksessa, piirilääkärinä. Perhe oli 
ruotsinkielinen ja siksi Gustaf lähetettiin kauas 
kotoaan Helsinkiin, lähimpään ruotsinkieli-
seen oppikouluun, Nya Svenska Läroverketiin. 
Sieltä hän pääsi 18-vuotiaana, koulunsa menes-
tyksellisesti loppuun suorittaneena eteenpäin 
opinnoissaan, ei vielä ylioppilaaksi, sillä tuohon 
aikaan ylioppilaita olivat vasta yliopistoon si-
sään päässeet. Silloinen Aleksanterin Yliopisto 
Helsingissä oli opinahjo, jossa Strengell sitten 
aloitti ylioppilaslakin ansainneena akateemi-
set opintonsa vuonna 1896. Hän eteni hyvää 
vauhtia ensin filosofian kandidaatiksi ja sitten 
maisteriksi vuonna 1900. Hän oli kuitenkin jo 
noihin aikoihin alkanut kiinnostua vakavasti 
myös arkkitehtuurista. Niinpä hän alkoikin rin-
nan yliopiston kanssa opinnot tuohon aikaan 
Hietalahden torin reunalla sijainneessa teknilli-
sen korkeakoulun edeltäjässä. Sieltä nuori mais-
teri valmistui arkkitehdiksi jo vuonna 1902. 
Opiskeluaikanaan hän oli työskennellyt Eliel 
Saarisen ja Lars Sonckin toimistossa. Strengell 
oli ystävystynyt arkkitehtiopintojensa aikana 
Sigurd Frosteruksen kanssa siinä määrin, että 
he pian valmistumisensa jälkeen perustivat yh-
teisen arkkitehtitoimiston Helsinkiin.

Kumppanukset liittyivät myös, kaiketi yh-
teisten intressiensä ansiosta, noihin aikoihin 
perustettuun Euterpe-ryhmään. Se oli suomen-
ruotsalaisten nuorten taiteilijoiden ja kirjailijoi-
den aktiivinen yhteenliittymä, joka piti itseään 
hyvin edistyksellisenä. Euterpeläisiä kiinnosti-
vat, ranskalaisen kulttuurin ohella, myös muut 
ajan muotivirtaukset kuten Nietschen filosofia 
sekä Oscar Wilden dekadenssi. Heidät tunnis-
tettiin Esplanadia kyllästyneen näköisinä, sikari 
suussa roikkuen, mittailevina ja kahviloissa ab-
sinttilasiaan tuijottavina hahmoina. Ryhmään 
kuuluivat silloin jokseenkin ’kaikki’ oman ai-
kansa tulevat merkkihenkilöt.

Strengell piti ehkä tuota viiteryhmäänsä hie-
man liian sisäänlämpiävänä ja kenties siksi hän 
päätti avartaa näköalojaan ulkomailla. Hän 
pääsikin 1903 töihin lontoolaiseen Charles 
Townsendin isoon arkkitehtitoimistoon. Siellä 
hänen näkemyksensä Suomessa tuohon aikaan 
vallinneen kansallisromantiikan pysähtyneisyy-

destä ja rationaalisen arkkitehtuurisuuntauksen 
edistyksellisyydestä vahvistuivat.

Suomeen palattuaan Strengell toimi mm. 
Taideteollisen yhdistyksen museon sekä Suo-
men taideyhdistyksen gallerian intendenttinä 
ja osallistui niiden kautta aktiivisesti julkiseen 
keskusteluun arkkitehtuurin ja muunkin käyt-
tötaiteen aloilla. Samaa tietä hänestä tuli myös 
taideteollisten tuotteiden aktiivinen kauppa-
matkustaja muutamiksi vuosiksi.

Vuonna 1908 hän perusti yhtiökumppaninsa 
Frosteruksen kanssa rakennuttajayhtiön nimeltä 
AB Egna Hem – Oma Koti OY. Yhtiö raken-
nutti omistajiensa suunnittelemia pientaloja 
pääkaupunkiseudun kasvaviin kuntiin, muiden 
muassa Kulosaaren huvilakaupunkiin. Niiden 
sosiaalinen erikoisuus oli ostajien mahdollisuus 
maksaa talonsa hitaasti vähittäismaksulla raken-
nuttajayhtiölle. Järjestelyn tarkoitus oli saattaa 
huvila-asuminen myös muiden kuin yhteiskun-
nan hyvätuloisimpien asumismuodoksi. 

Strengell-Frosteruksen arkkitehtitoimiston 
tunnetuimpia toteutettuja suunnittelutöitä 
ovat mm. tasavallan presidentin entinen vir-
ka-asunto Tamminiemi, Lappeenrannan kyl-
pylähotelli sekä Emil Cedercreuzin taitelijakoti 
Ilmilinna Köyliössä.

Strengellin kirjallinen tuotantokin oli var-
sin laajaa, parisenkymmentä teosta. Niistä ns. 
’Taideluomat’ -kolmikko (teokset: Kaupunki 
taideluomana, Koti taideluomana ja Raken-
nus taideluomana, alun perin ruotsikielisinä: 
Staden som konstverk (1922), Hemmet som 
konstverk (1923) ja Byggnaden som konstverk 
(1928) on yhä vieläkin useiden alan oppilaitos-
ten kurssikirjoina. Näin 1937 kuolleen Gustaf 
Strengellin henkinen perintö on osoittautunut 
hyvin aikaa kestäväksi, erääksi suomalaisen ark-
kitehtuurin kulmakiveksi.

Strengellin Kulosaareen piirtämät kolme ra-
kennusta sijaitsivat nykyisen Wäinö Aaltosen 
tien ja Kulosaaren puistotien risteyksen tienoil-
la. Niistä on yhä jäljellä ja asuttuna Wäinö Aal-
tosen tie 1, toiset purettiin 1950-luvun lopulla 
Itäväylän rakentamisen yhteydessä. Kahdella 
näistä kiinteistöistä oli rakennusvaiheessa omis-
tajana AB Egna Hem – Oma Koti OY, mutta 
nekin siirtyivät uudelle ostajalle viimeistään 
vuonna 1911. Tästä voi päätellä, että Kulosaa-
ren uudet rakennukset kävivät hyvin kaupaksi. 
(Lehden toimituksen lisäys)

Wäinö Aaltosen tie 1 tänä syksynä 
(KUVA: KIRSTI SANTAHOLMA)

Tamminiemi v. 1907 (KUVA: FINNA, BIRGIT JA 
LISBETH NISSEN) 

Hertonääsin valtatie 18 1920-luvulla

Hertonääsin valtatie 16 1920-luvulla

Strengell 1930-luvulla (K
UVA: F

IN
NA

) 
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Syksyllä  Syksyllä  
Korkeasaaressa  Korkeasaaressa  

voi  nauttia luonnon voi  nauttia luonnon 
rauhastarauhastaT E K ST I :  LOT TA  K I VA LO  •  K U VA  A N N I K A  S O R J O N E N

Kesä on kääntynyt Korkeasaaressakin 
syksyyn. Vuodenajan vaihtuminen nä-
kyy paitsi ruskan väreissä ja talviturk-

kien kasvussa, myös vierailijamäärissä. Nyt 
eläintarhassa voi vierailla etenkin arkisin 
luonnon rauhasta nauttien. Ja mitä syksyn 
säähän tulee, sehän on vain pukeutumisky-
symys!

Korkeasaaren eläimet valmistautuvat 
talveen monin eri tavoin. Kamelit, myski-
härät ja mongolianvillihevoset kasvattavat 
komean talviturkin, jonka turvin tarkenisi 
paljon Helsingin talvea kylmemmissäkin 
oloissa. Tiesitkö, että myskihärän kaulalla 
talvikarva voi kasvaa jopa metrin mittaisek-
si?

Alppimurmelit vetäytyvät maahan kaiva-
miinsa tunneleihin, joista ne kevätauringon 
lämmittäessä nostavat kuononsa taas esiin. 
Karhut herkuttelevat nyt sokeripitoisilla 
marjoilla keräten rasvavarastoa talviunia 
varten, mutta nukkumaan ne menevät 
yleensä vasta marraskuussa. Talviuni on 
pohjoisen karhujen keino selviytyä kylmäs-
tä ja lumisesta vuodenajasta, jolloin ravin-
toa on tarjolla vähän.

Kaikille eläimille syksy ei suinkaan tar-
koita tahdin hidastamista. Kesäisin laiskan-
letkeinä makoilevat isot kissapedot nautti-
vat viilenevistä säistä ja liikkuvat enemmän. 
Tänä syksynä Kissalaaksoon saapuu nuori 
amurinleopardiuros, jonka toivotaan saa-
van pentuja sekä vanhan naaraan, että myö-
hemmin saapuvan nuoren naarasleopardin 
kanssa. Jos nuoripari lisääntyy onnistunees-
ti, ne ovat vahvoja ehdokkaita osallistu-
maan hankkeeseen, jossa palautetaan amu-
rinleopardeja eläintarhoista luontoon.

Trooppisissa taloissa jatkuu kesä vuo-
denajasta riippumatta. Lähde lähimatkalle 
nauttimaan lämmöstä ja vehreydestä!

Viime vuonna Korkeasaareen saapuneet 
amurinleopardikissat ovat saaneet ensim-
mäiset pentunsa. Pentukolmikosta kaksi on 
naaraita ja yksi uros. Pennut rohkaistuvat 
vähitellen liikkumaan ja leikkimään tarhas-
sa. Katso video pennuista sivulta youtube.
com/korkeasaarenelaintarha. 

Heinäkuun lopulla Apinalinnalla iloit-
tiin perheenlisäyksestä. Mayyuksi nimetty 
poikanen on kolmas Suomessa syntynyt 
berberiapina. Viime kesänä syntyneet Lal-
la ja Labib odottavat jo kovasti pääsevänsä 
leikkimään pikkusiskonsa kanssa. 

Pohjois-Afrikasta kotoisin olevat berbe-
riapinat ovat erittäin uhanalaisia. Yksi uha-
nalaisuuden syistä on laiton eläinkauppa; 
berberiapinanpoikasia ryöstetään luonnosta 
emoiltaan ja kuljetetaan Eurooppaan lem-
mikiksi ja turistikohteiden kaduille valoku-
vattavaksi rahaa vastaan. Suojele apinoita, 
älä kuvauta itseäsi matkoilla apinan kanssa. 

Hämärätalossa asustavat aavikkoketut 
saivat toukokuun lopulla kaksi pentua. Nyt 
pennut ovat jo lähes vanhempiensa kokoi-
sia, mutta meno on kuin koiranpennuilla: 
vaanimista, hyökkäilyä ja vauhdikasta juok-
sua. Hämärätalossa kannattaa liikkua hil-
jaa, sillä aavikkokettuvanhemmat saattavat 
hätistää poikaset suojaan, jos ne tuntevat 
olonsa epävarmaksi.

Aavikkokettu on maailman pienin kettu 
ja kääpiökoira chichuahuaakin pienempi. 
Saharan pohjoispuolisesta Afrikasta ko-
toisin olevat ketut elävät luonnossa perhe-
ryhmissä, joissa lisääntyvä pari ja joukko 
apureita hoitavat pentuja yhdessä. Ensim-
mäinen aavikkokettu saapui Korkeasaareen 
vuonna 2014, kun Virosta Suomeen sala-
kuljetettu ja lemmikkinä pidetty uros sai 
eläintarhasta uuden kodin.

Vieraile turvallisesti: 
Korkeasaaressa huolehditaan vierailijoi-

den, työntekijöiden ja eläintenkin turval-
lisuudesta monin tavoin. Tietoa aiheesta 
löydät sivulta www.korkeasaari.fi/korona. 

Amurinleopardikissoilla on kolme  
täplikästä pentua

Apinalinnaan syntyi kesällä pikkusisko

Aavikkokettujen poikaset

KUVA ANNIKA SORJONEN

KUVA MARI LEHMONEN

KUVA ANNIKA SORJONEN
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Yhdessä sen teemme – Martat 
Kulosaaressa 75 vuotta -kir-
jasta moni kulosaarelainen, 

kulosaarelaislähtöinen ja saaren his-
toriasta kiinnostunut löytää tuttuja 
– isovanhempia, vanhempia, muita 
sukulaisia, koulukavereita ja ystäviä.

Teoksen on kirjoittanut ja toimit-
tanut itsekin saarelainen, historioitsi-
ja, tietokirjailija (FT) Elina Seppälä. 
Ruotsinkielisiä marttoja koskevan lu-
vun on laatinut FD Elisabeth Stubb.

Historiikin kirjoituksen mahdol-
listi Marttojen hyvin säilynyt arkisto 
valokuvineen sekä Kulosaaren Koti-
seutuyhdistyksen Säätiöltä ja Stiftel-
sen Tre Smederiltä saatu rahoitus.

Martoista uusi  
järjestökoti lotille
Toimeliaat ja aikaansa seuraavat naiset pe-
rustivat Kulosaaren Martat helmikuussa 
1945. Brändö Svenska Marthakrets perus-
tettiin helmikuussa 1946. Marttojen nais-
verkostosta muodostui nopeasti merkittävä 
paikallinen toimija.

Sodan jälkeen Helsingin Marttayhdistyk-
sen paikallisosastoihin liittyi entisiä lottia, 
kun Lotta Svärd lakkautettiin rauhansopi-
muksen ehtojen mukaisesti. Seppälä toteaa 
marttahistoriikissa, että Lotta Svärd -järjes-
tö siirsi Martoille myös omaisuutta, kiin-
teistöjä ja kalusteita. 

Kulosaaren suomenkielisen marttakerhon 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
Eija-Liisa Palsbo ja varapuheenjohtajaksi 
Aino Poppius. Sihteeriksi lupautui Helena 
Stenij ja rahastonhoitajaksi Eva Lampén.

Musiikkia ja esitelmiä omasta takaa
Marttakerho päätti keskittyä kahteen asiaan: 
avustustoimintaan ja jäsenten henkiseen ke-
hittymiseen. Käsityö- ja kotitaloustoimin-
taakin harjoitettiin, mutta ne eivät olleet 
keskeisiä Kulosaaren marttojen toiminnassa.

Toiminta oli alun alkaen monipuolista 
ja varsin omavaraista. Osaajia, esiintyjiä ja 
esitelmöitsijöitä oli omasta takaa, ja mart-
tojen tilaisuuksissa esiintyi myös marttojen 
perheenjäseniä, lapsia ja aviopuolisoita. 

Musiikki kuului marttojen juhliin 
ja marttailtoihin 1940-luvulta lähtien. 
1960-luvun alku oli martoille musiikkielä-
män kulta-aikaa.

Vuoden 1960 vuosijuhlassa Armi Kle-
metti, Saara Poppius, Aili Kahiluoto ja An-
neli Brushane esittivät Operetin. Martta-il-

lassa kuultiin Haydnin nk. Lastensinfonia 
Kuoppamäen perheorkesterin esittämänä. 
Toisessa illassa nautittiin aariasta Lintu-
kauppias-oopperasta laulajina martat –  sa-
takielenä liversi kuitenkin Hannu Laine.

Kanttori Martti Neuvosen poika Tuo-
mas ja kirkkoherra Tauno Sarantolan poika 
Markus ilahduttivat marttailloissa viulun-
soitollaan.

Yllä vain joitakin nimiä ja esimerkkejä – 
runsaasti lisää yksityiskohtia tarjoaa histo-
riikin luku Laulua ja soittoa.

 ”Runebergin rakastajattaria” 
Vierailut, retket ja matkat toivat vaihtelua 
martta-arkeen. Martat kävivät museoissa ja 
näyttelyissä, teattereissa ja myös tehtaissa ja 
tuotantolaitoksissa, jopa kaivoksessa.

Kulosaaren Martoilla on ollut perinteenä 
tehdä keväisin retki yleensä johonkin ko-
timaan kohteeseen. Ensimmäinen matka 
suuntautui vuonna 1947 Porvooseen. Siel-
lä eräs tuiskeessa ollut herra yritti bussipy-
säkillä jututtaa Aino Poppiusta ja Helmi 
Nylanderia. Rouvat eivät olleet innokkaita 
keskustelemaan. Niinpä herra arveli, että 
nämä olivat Runebergin rakastajattaria.

Huippuvierailulle päästiin Liisa Vilkunan 
ansiosta 60-luvulla: rouva Sylvi Kekkosen 
kahvivieraaksi Presidentinlinnaan. Hvitt-
räskin retken yhteydessä päästiin niin ikään 
Liisa Vilkunan ansiosta vierailemaan Lii-
san tyttären Kirsti Herlinin emännöimässä 
Thorsvikin kartanossa.

M-klubi veti
Martoilla oli nuorisotoimintaa jo 1940-lu-
vun lopulla. Tyttötoiminnan ensimmäiset 

jäsenet olivat marttojen omia tyttäriä ja 
näiden luokkatovereita. Mukana olivat 
muun muassa Liisa Nupponen, Kirsti 
Vilkuna, Kaisa Turja, Sesse Saraja, Rit-
va Miesmaa, Eva Stenij, Helena Saari-
maa, Ruusu-Maija Antikainen ja Tarja 
Ruokosalmi.

Vähän myöhemmin tuli mukaan 
myös pikkusiskoja, muun muassa Tuu-
la ja Leena Turja sekä Sirkka ja Maija 
Nupponen.

Lähes 20 vuoden tauon jälkeen mart-
tatyttötoiminta käynnistyi 1977. Vauh-
tia antoi Kulosaaren seurakunnan leh-
tori, sittemmin pappi Kersti Rantasalo. 
Hän halusi löytää toimintaa, joka kiin-
nostaisi 12 - 14-vuotiaita. Jossain vai-
heessa toiminta oli niin kiinnostavaa, 
että mukaan pyrki kolme poikaakin.

Nuoret kuitenkin häpesivät syvästi nimi-
tystä Mini-Martat. Nimi muutettiin ja siitä 
tuli M-klubi. Katu-uskottava nimi.

Kulosaaren Marttojen historiikki ei pyöri 
vain marttojen toiminnan ympärillä. Pari-
sataasivuinen teos seuraa samanaikaisesti 
myös yhteiskunnan ja paikallisyhteisön  
muutoksia ja peilaa marttojen suhtaumista 
niihin.

Lähde: Yhdessä sen teemme – Martat Ku-
losaaressa 75 vuotta
Toimittanut: Elina Seppälä
Ulkoasu ja taitto: Oy Graaf Ab

T E K ST I :  R I T VA  P E S O L A  J A  A R J A  VA K K A R I

K U VAT:  M A RT TO J E N  A R K I STO Kulosaaren Marttojen 
75-vuotishistoriikki  on i lmestynyt

Lauri Grünthal (sello) ja Matti Talvela (pia-
no) ilahduttivat marttoja soitollaan yhdis-
tyksen 60-vuotisjuhlassa keväällä 2005.
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Martat kokoontuvat joka toinen tiistai
Martat kokoontuvat seurakuntasalissa syys- ja kevätkaudella 2020 joka toinen tiistai klo 18. Tapaamiset 
kestävät kahvitteluineen noin puolitoista tuntia.

Syyskauden aiheita ja aikoja korona-varauksella:
• Ti 13.10.2020 Lukeminen, kuunteleminen, yhdessäoleminen – perustaitoja koko elämän ajaksi. Johdanto 

Lukumummo-toimintaan.
 KT, kasvatustieteen yliopiston lehtori Riitta Korhonen
• Ti 27.10.2020 Vanhan kansan pihkavoiteita
 Martti Karulinna
• Ti 10.11.2020 Tietoa teestä ja sen  

terveysvaikutuksista
 Teen ystävät, Petra Tandefelt
• Ti 24.11.2020 Muistojen kiiltokuvat
 Pirjo Vekkeli
• Ti 8.12.2020 Joulujuhla 
 Vuoden mittaan yhdet tai kahdet myyjäiset 

useimmiten ruokatarjoilun kera. Kevätkauden oh-
jelmassa perinteisesti retki kotimaan kohteeseen. 
Muutama martta mukana Lukutuvan vapaaehtois-
toiminnassa, ja vapaaehtoistoimintaa suunnitel-
laan laajennettavaksi Lukumummo-toimintaan.

Mistä voit ostaa Kulosaaren Marttojen historiikin? 
Julkistustilaisuuksissa, joissa teoksen esittelee sen 
kirjoittaja, tietokirjailija (FT) Elina Seppälä. 
• To 19.11. klo 18-19 Lukutupa, Ståhlberginkuja 1.
 Tilaisuudessa mukana Marttaliiton toiminnan-

johtaja Marianne Heikkilä.

Seuraavilta martoilta tilaamalla TEKSTIVIESTILLÄ:
• Anita Mendelin 0400 318023
• Arja Vakkari 050 3478064
• Leena Päivänsalo 050 5480206
• Leena Marjanen 050 3706026
• Ritva Pesola 040 7480540

Kirja maksaa 20 euroa. Maksu tilille tai käteisellä.

Armi Klemetti ja Anneli Brushane hauskuuttavat marttoja operetilla 
keväällä 1960. Esiintyjäjoukkoon kuuluivat myös Saara Poppius ja 
Aili Kahiluoto.

Kerttu Torro toimi Marttatyttöjen ohjaajana 1950-luvun alussa. Tyttöjen nimiä 
löytyy historiikin sivulta 63.

Huom! ® Kiinteistönvälitys Oy | www.huom.fi
Huopalahdentie 24, 3. krs, 00350 Helsinki

TUULA PARTANEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV,
rakennuttaja-asiamies RAKI™
Puh. 0400 588 200 | tuula.partanen@huom.fi

Tuemme Lastenklinikoiden Kummeja

Kulosaarelaisena tunnen hyvin
viihtyisän asuinalueemme

Kun asunnonvaihto on ajankohtainen,
palkkaa minut. Hoidan asuntosi myynnin
tunnollisesti, ripeästi ja ammattitaidolla.

Kiinteistönvälitysalan tutkintoni, LKV, YKV ja
RAKI™ takaavat sinulle parhaat asuntokaupat.
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Brändö Seglare, den vackert belägna se-
gelföreningen vid havet, har existerat i 
90 år! Jubiléet skulle firas med pompa 

och ståt med en festlig vårvinterbal på Casino 
och till augusti var en jubileumskräftskiva på 
BS inprickad. Dessa planer blev som bekant 
inte av, coronaläget satte käppar i hjulen. 

Exceptionell start på säsongen
Juniorerna kunde inte seglingsträna tidigt på 
våren, trots att Kronbergsfjärden aldrig frös 
till is under den varma och helt snöfria vin-
tern. Men i mitten av april körde träningarna 
med de äldre juniorerna äntligen igång. Un-
der träningarna följde man myndigheternas 
riktlinjer med högst sex seglare på havet och 
med föreskriven fysisk distans på land. För 
de yngsta seglarna, som ännu inte hunnit ut 
på havet, ordnade coacherna träningspro-
gram på distans. Så visst, man kan lära sig 
segling också på distans!

Framtidstro
BS har haft 90 år tid att utvecklas till, som 
någon har sagt, Finlands mysigaste segelfören-
ing. Nu när den här säsongen börjar närma sig 
sitt slut och man reflekterar över hur det gått 
kan man konstatera att säsongen trots om-
ständigheterna varit lyckad. Snipe FM gick av 
stapeln på BS som planerat! Också de övriga 
inplanerade kappseglingarna, inklusive den 
klassiska BS regattan, seglades! Festligheterna 
skjuts upp till nästa år, så vi ser fram emot ett 
91-årsjubileum – må det sen bli en midvinter-
bal eller vårbal, eller kanske sommarfest – och 
en kräftfest när augustimånen lyser igen nästa 
år! 

Också tillströmningen av nya medlemmar 
till föreningen inger framtidstro. Under den 
här exceptionella säsongen har BS medlems-

antal vuxit avsevärt, i synnerhet juniorer har 
visat ett tilltagande intresse för segling och 
båtsport. Väl mött 2021! 

Information om Brändö Seglare finns på 
webbplatsen brandoseglare.fi.

Information om Brändö Seglare finns på 
webbplatsen brandoseglare.fi. (Gunnevi Salo)

Kulosaaren yhteiskoulu  
80 vuotta

Kulosaaren yhteiskoulun perustamisesta 
tuli syyskuussa kuluneeksi 80 vuotta. 
Oli syytä juhlia, valmistelut oli tehty, 

ilmoittautumisia oli otettu vastaan jo touko-
kuussa, mutta varauksella. Elokuussa joudut-
tiin toteamaan, että riski tartuntoihin koulun 
sisällä pidettävässä juhlassa olisi ollut liian 
suuri. Tähän tilanteeseen on olemassa monta 
hyvää sananlaskua – kansanviisautta:  Parem-
pi vara kuin vahinko; Parempi katsoa kuin 
katua; Ei vara venettä kaada... Nyt ei ole aika 
sanoa ”Hyvin uskallettu on puoliksi voitettu.” 

Ensimmäisen ylioppilasluokan – 1948 
kirjoittaneiden – joukosta ei ollut enää ku-
kaan tulossa juhlimaan, mutta pari vuotta 
nuorempi ikäpolvi oli jo valmiina ja joutui 
pettymään. Joskus vielä juhlitaan, mutta nyt 
ei ole mitään päivämäärää tiedossa. (Kirsti 
Santaholma)

Taidelahjoitus 
Kulosaaren yhteiskouluun
Kulosaaren yhteiskoulu sai hienon 80-vuo-
tislahjan, kun Aviva Nemes-Jalkanen lahjoitti 
koululle Kulosaarentien kotitalonsa pihan 
aidassa 1970-luvulta saakka olleen Antero 
”Atte” Poppiuksen kolmiosaisen lasikuitu-
taideteoksen. Poppius (1922-2005) toimi 
Kulosaaren yhteiskoulussa voimistelun, ter-
veysopin ja teknisen työn opettajana vuo-
sina 1951-1980. Lisäksi hänellä oli työpaja 
Kulosaarentien kodissaan, jossa hän teki ja 
suunnitteli mm. taideteoksia, huonekaluja ja 
teatterinaamioita. Taideteos on nyt kaikkien 
nähtävillä koulun Itäväylän puoleisella sivul-
la. (Lauri Halla)

Herttoniemen rotaryklubi –  
60 vuotta

Vuodesta 1960 alkoi aktiivinen rotary-
toiminta alueella, joka Helsingin kes-
kustasta itään päin kuljettaessa alkaa 

Kulosaaresta ja jatkuu Herttoniemen kautta 
Tammisaloon, Roihuvuoreen, Laajasaloon, 
Jollakseen ja Santahaminaan. Herttoniemen 
rotaryklubin juuret ovat olleet syvällä Kulos-
aaren maaperässä. 

Perustajajäsenistä monet olivat kulosaare-
laisia ja klubi kokoontui tiistaisin viikkoko-
kouksiinsa Kulosaaren Casinolla 34 vuotta. 

Hyvä yhteistyö katkesi Casinon jokapäiväisen 
toiminnan keskeydyttyä talouslaman vuoksi. 
Vuonna 2012 klubi palasi juurilleen, kun 
rehtori Lauri Halla hoiti uuden kokouspai-
kan Kulosaaren Yhteiskoulusta. 

Aikanaan koulun pitkäaikainen rehtori 
Matti Karstikko oli myös innokas rotari, joka 
hoiti useiden vuosien ajan klubin yhteydet 
Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. 

Herttoniemen kasvavan teollisuusalueen 
yritysten johtajista tuli sekä klubin että koko 
alueen kehittäviä voimia. Klubin sisällä syn-
tyi esimerkiksi ajatus Itä-Helsingin teollisuus-
yhdistyksen perustamisesta vuonna 1965. 
Käytännössä koko yhdistys koostui tuolloin 
Herttoniemen rotaryklubin jäsenistä. Yhdis-
tys otti voimakkaasti kantaa alueen puuttei-
siin ja vaikutti olojen parantamiseen myös 
toiminta-alueensa ulkopuolella.

Monista aktiivisista kulosaarelaisjäsenistä 
voidaan erikseen mainita teollisuusneuvos, 
TEMET Oy:n perustaja ja omistaja Launo 
Laakkonen. Hän oli klubin perustajia ja ak-
tiivinen jäsen kuolemaansa asti vuonna 2006, 
siis 46 vuoden ajan. Hän tuki niin taloudelli-
sesti kuin henkisesti klubin omien hankkeiden 
lisäksi alueen yhdistyksiä ja opistoja. 

Klubi viettää lokakuussa kuusikymmen-
vuotisjuhlaansa. Sen yhteydessä julkistetaan 
120-sivuinen historiikki, joka sisältää klubin 
toiminnankuvausten lisäksi myös henkilöku-
via klubissa vaikuttaneista jäsenistä. (Jukka 
Ahonen)

Herttoniemen Rotaryklubin joukkue saapu-
massa maaliin Silakkasoudussa 2016.

 
Kuvassa Aviva Nemes-Jalkanen ja rehtori 
Lauri Halla

Brändö Seglare – 90 år!
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Lähtölaukauksen Kulosaaren omalle 
bridgekerholle antoivat itäisessä Hel-
singissä asuvat bridgenharrastajat. Var-

sinaiset pystyynpanijat olivat Kauko Kivi-
lehto, Erkki ja Kaarina Ilmarila sekä Kari 
Koskimaa, joka on nykyisin kerhon kun-
niapuheenjohtaja ja pelaa edelleen aktii-
visesti kerho-illoissa. Ensimmäisen kerran 
pelattiin maaliskuussa 1969 Kulosaaren 
Casinon tarjoiluhuoneessa. Pelipäiväksi 
valikoitui aluksi perjantai, joka ilahdutti 
erityisesti Kulosaaren sen aikaista rippikou-
lunuorisoa – olihan Ilmariloiden olohuo-
ne heidän käytössään aina iltayhteentoista 
saakka. Virallisesti Kulosaaren bridgekerho 
r.y. merkittiin rekisteriin seuraavana vuon-
na.

Kulosaaren Casino ei ollut pitkäaikainen 
pelipaikka. Sieltä siirryttiin pian Kulos-
aaren kerhokeskukseen silloisen kirjaston 
yläkertaan. Vuosikymmenen loppupuo-
lella alkoi Kulo Bridgen toiminnan ylle 
kertyä tummia pilviä, kun vuonna 1977 
astui voimaan uusi tupakkalaki, joka ajoi 
tupakoitsijat savukkeineen puupekkavuo-
rollaan ulos parvekkeelle.  Omalta osaltaan 
toimintaa haittasivat kerhokeskuksen uu-
det aukioloajat, jotka vaativat kerhoiltaa 
päättymään jo klo 21.00. Kulosaaresta ei 
löytynyt uutta pelitilaa, mutta Santaha-
minan Upseerikerho avasi ovensa meille ja 
lopulta siellä viihdyttiin tiistai-iltaisin  aina 
vuoteen 2015 asti, jolloin päästiin takaisin 
Kulosaareen KSYK:n siipien suojaan. San-
tahaminasta lähtöä vauhdittivat saarelle-
pääsyn kiristyneet turvatoimet, jotka eivät 
sopineet avointa kerhotoimintaa harjoitta-
valle Kulo Bridgelle.

Kerhotoiminnan ylläpitoon ei riitä pelk-
kä kerhokilpailuiden järjestäminen. Vii-
me vuosituhannen loppuvuosina tapahtui 
toiminnassa raju notkahdus, joka vaati 
johtokunnalta reippaita otteita. Alettiin 
tiedottaa jäsenistölle kirjeitse neljä kertaa 
vuodessa, hankittiin kerholle oma logo, 
jonka laati omasta pelaajakunnasta löyty-
nyt Irma Habbaba. Painatettiin pelipaitoja 
sekä järjestettiin kerhon peliretkiä milloin 
Tallukkaan milloin Tallinnaan. Alettiin 
myös vierailla ystäväkerhoissa Hämeen-
linnassa ja Salossa. Myöhemmin näistä 
kehittyi Kolmikantakisa, jota pyöritetään 
edelleen vuosittain kulloinkin järjestämis-
vuorossa olevassa kerhossa. Toiminta elpyi 
sitä rataa, että monta kertaa vierailimme 
omalla bussikuljetuksella kulloiseenkin 
kisapaikkaan. Meistä tuli jäsenmäärältäm-

me lopulta maamme neljänneksi suurin 
bridgekerho. Ajanhengessä on aina pysyt-
ty mukana ja nykyisellään kerhoilloissa on 
käytössä langaton laskentajärjestelmä, joka 
kertoo kilpailijoille ajantasaisen tulostilan-
teen.

Nykyisellään pelaajakanta ikääntyy ko-
vaa vauhtia, joten uusien pelaajien koulut-
taminen on tarpeen. Kulo Bridge on koko 
olemassaolonsa ajan ollut kouluttava kerho 
ja  kouluttajakin löytyy omasta piiristä. 
Kerhomme puheenjohtaja Mauri Saasta-
moinen on aina tarpeen mukaan ollut vai-
vojaan säästämättä valmis kurssittamaan, 
jos vain kiinnostuneisuutta ilmenee. Mei-
hin saa kernaasti olla yhteydessä bridgen 
tiimoilta tai vaikkapa vierailla tiistai-iltoina 
KSYK:ssa pelitilassamme. 

Bridge on tikkipeli, jota pela-
taan pareittain toista paria vas-
taan. Korttipakka jaetaan neljään 
osaan eli kullekin pelaajalle 13 
korttia. Peli alkaa tarjouskier-
roksella, jolla kilpailijat viestivät 
omista korteistaan tarjouskortti-
en avulla. Korkeimman tarjouk-
sen tehneestä tulee pelinviejä ja 
hänen partneristaan lepääjä eli 
puupekka. Viime mainittu levit-
tää korttinsa pöydälle kaikkien 
nähtäville eikä saa enää puut-
tua kyseisen jaon kulkuun. Mikäli 
pelinviejä saa lupaamansa tikki-
määrän peli menee kotiin. Mikä-
li hän ei niin tee, tulee kustakin 
hävitystä tikistä pieti. Kilpailuis-
sa kaikki pelaavat samat jaot, 
joita vaihdetaan pöytien välissä 
korttikoteloissa, eli kotoisemmin 
kutsumme niitä brikoiksi. Mikäli 
pelaajien välille syntyy erimie-
lisyyksiä pelatun jaon suhteen 
tilanteen ratkaisee kulloinkin 
vuorossa oleva kerhokilpailun-
johtaja.

Lisätietoja:
Mauri Saastamoinen, pj 
0505747557
Eeva Ilmarila, siht.
0505527845

kulo.bridge@gmail.com
www.facebook.com/Kulo-Bridge

Puupekka karkuteillä....
Mauri Saastamoinen, Jorma 
Paavilainen ja Terhi Tuominen
(kuva Eeva Ilmarila)

Swiss SM hopeamitalistit: Hei me pärjättiiin....
Mauri Saastamoinen ja Erik Hansson, joka on 
parinsa kanssa myös junioripelaajien maailman-
mestari

B-SM Joukkuekilpailu:
Hopea ei ole häpeä...
Merja Mölsä, Eeva Ilmarila, Tuomas Paavola ja 
Markku Lainevirta

Korttipel ien kuningatar  rantautui 
Kulosaareen 50 vuotta sitten T E K ST I  J A  K U VA : 

E E VA   I L M A R I L A
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HERTTONIEMEN APTEEKKI
Hiihtomäentie 14, 00810 Helsinki
Puh.  (09) 759 4780

www.herttoniemenapteekki.fi

Herttoniemen metroaseman vieressä.
Tervetuloa! ma-pe  8-20 ♥ la 9-17

♥ ystävällinen ja nopea palvelu

♥ laaja valikoima

♥ kotiinkuljetus lähialueille

♥ lääkityksen tarkistuspalvelu

♥ lääkkeiden annosjakelupalvelu

Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi

Tilaa apteekkituotteet, myös 
reseptilääkkeet, kätevästi suoraan 

kotiisi tai nouda ne kauppareissulla 
NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori 

Alepa Kulosaari

K
IRJALLISUUSELÄMÄÄK
IRJALLISUUSELÄMÄÄ



K
IRJALLISUUSELÄMÄÄK
IRJALLISUUSELÄMÄÄKULOSAARESSA

Osa 5

T E K ST I :  I R I S  S C H W A N C K

Viimeksi kiitin kirjallisuutemme suo-
mentajia. Liian usein unohdetaan, 
että meillä on suomentajia todella 

kaukaisista kielistä, koreasta, japanista, 
turkista, arabiasta. Kuinka monta nykykir-
jailijaa tunnemme näistä maista, entä lä-
hempää, esimerkiksi venäjäksi kirjoittavia 
kirjailijoita? 

Olen omalta osaltani korjannut tilan-
nettä viettäessäni paratiisillista kesää lähel-
lä Tammisaarta. Kaupungin kirjastoa olen 
käyttänyt ahkerasti. Sieltä olen lainannut 
mm. Kyung-sook Shinin teoksen Hovi-
tanssija, suomentanut suoraan korean kie-
lestä Taru Nieminen, Into 2019, ja Hiro-
mi Kawakamin romaanin Sensein salkku, 
suomentanut japanista Raisa Porrasmaa, 
S&S 2017, ja Jelena Tšižovan Naisten aika 
-romaanin, suomentanut venäjästä Kirs-
ti Era, Into 2018. Olen saanut tutustua 
näiden maiden historiaan ja nykypäivään, 
naisten elämään vanhoissa järjestelmissä 
Koreassa ja Neuvostoliitossa, nykyaikai-
sempaan menoon Japanissa. Kirjailijoiden 
tapa kertoa on usein erilainen kuin mihin 
olemme täällä ”lännessä” tottuneet, viipyi-
levää, hidasta, arkipäiväisiin asioihin pu-
reutuvaa.

Ajankohtaisia kysymyksiä ilmaston-
muutoksesta, maahanmuutosta, Afrikan 
noususta on mahdotonta himolukijan 
välttää nykykirjallisuudessa. Maja Lun-
den Sininen (Blå, suomentanut Katriina 
Huttunen, Tammi 2019) pureutuu veden 
puutteeseen lähitulevaisuudessa. Teos jat-
kaa hienosti ilmastonmuutosteemaa, eri 
näkökulmasta kuin Mehiläisten historiassa, 
joka käsitteli ansiokkaasti pölyttäjien hä-
viämistä Kiinasta. Ilmiö on tosin liiankin 
tuttu myös meillä. 

Maahanmuutosta keskustellaan edelleen 
kiihkeästi ympäri maailman. Elina Hirvo-
sen Punainen myrsky, WSOY 2019, käsit-
telee aihetta Suomeen päätyneen tulijan 
näkökulmasta. Se tosiseikka, että Hirvo-
nen on haastatellut teostaan varten Hus-
sein Al-Taeeta, SDP:n kansanedustajaa, 
on vuosi tapahtumien jälkeen toissijaista. 
Pääasiahan on taakse jääneen elämän sietä-
mättömyys ja mahdottomuus jatkaa siinä. 
Meidän kaikkien velvollisuus on auttaa hä-
tää kärsiviä lähimmäisiä. 

Celeste Ng kertoo kirjassaan Olisi jo-
takin kerrottavaa (Everything I Never Told 
You, suomentanut Sari Karkulahti, Gum-
merus 2020) 1970-luvun Yhdysvalloista, 
missä kiinalais-amerikkalainen avioliitto 
oli monissa osavaltioissa vielä kielletty. 
Kiinalaistaustainen osapuoli, James Lee, ei 
koe koskaan itseään hyväksytyksi amerik-
kalaisessa yhteiskunnassa.

Afrikan ääni on taas nousussa. Tällä ker-
taa nuorten naiskirjailijoiden äänenä. Tun-
nemme kaikki nigerialaisen Chimamanda 
Ngozi Adichien, jonka essee Meidän kaik-
kien pitäisi olla feministejä (We Should All 
be Feminists, suomentanut Sari Karkulah-
ti, Otava 2017) jaettiin täällä Suomessa-
kin kaikille 9.-luokkalaisille. Kirjailijan 
romaaneista monta on suomennettu. Sit-
ten viime näkemän luin Pettina  Gappa-
hin romaanin Pimeydestä loistaa valo (Out 
of Darkness, Shining Light, suomentanut 
Aleksi Milonoff, Tammi, Keltainen Kirjas-
to 2019). Teos kuvaa David Livingstonen 
viimeisiä vuosia Afrikassa, hänen afrikka-
laisten palvelijoidensa kertomana.

Toinen afrikkalaisääni, johon olen äsket-
täin tutustunut, kuuluu Marie NDiayelle, 
jonka Trois femmes puissantes sai ranskalai-
sen Goncourt-palkinnon ilmestymisvuon-
naan 2009.  Romaani on myös suomen-
nettu (Kolme vahvaa naista, suomentanut 

Anna-Maija Viitanen, Gummerus 2013). 
Luin kuitenkin hyllystäni löytämäni alku-
peräisversion. Marie NDiaye tutustui se-
negalilaiseen isäänsä vasta aikuisena; tästä 
on muistumia romaanissakin. NDiaye ei 
katsonut voivansa jäädä asumaan Sarkozyn 
Ranskaan ja hän muuttikin perheineen 
Berliiniin.

Syksy on täynnään suomalaisia uutuus-
kirjoja. Olemme Kirsti Santaholman kans-
sa käyneet ostamassa niitä iloksenne Lu-
kutupaan, Kari Hotakaisen Tarina, Kjell 
Westön Tritonus, Joel Haahtelan Hengit-
tämisen taito ja Anni Kytömäen Margarita 
ovat vain joitakin monista.

Ehdin lukea tähän mennessä Selja Aha-
van teoksen Nainen joka rakasti hyönteisiä 
ja Kjell Westön Tritonuksen. Nainen joka 
rakasti hyönteisiä on saanut vaikutteita oi-
keasta 1600-luvun loppupuolella eläneestä 
naisesta, Maria Sibylla Merianista. Teok-
sessa kerrotaan noitavainoista, naisen ase-
masta tuolloin, piirtämisen merkityksestä, 
rakastamisen puutteesta.

Lopussa siirrytään meidän aikaamme 
1800-luvun kautta. Ilmastonmuutos ja 
hyönteisten joukkotuho tuntuvat hieman 
päälle liimatuilta aiheilta. Aivan samaa 
voisi sanoa Kjell Westön Tritonuksesta 
(suomentanut Laura Beck, Otava 2020), 
missä pakolaisongelma, ilmastokysymyk-
set, perussuomalaiset otteet, meitä kaik-
kia koskeva pandemia, ovat sivujuonteita, 
yhtä kaikki ajankohtaisia. Kjell Westön 
kertojan ääni on aina yhtä lumoava, hen-
keään pidätellen saa seurata päähenkilöi-
den edesottamuksia ja samaistua heihin. 
Musiikki on ollut Westön romaaneissa 
aina tärkeässä osassa, niin nytkin. Tällä 
kertaa yksi päähenkilöistä on kapellimes-
tari ja klassinen musiikki toimii keskeisenä 
elementtinä siinä. 

Olen myös tutustunut Mari Mörön 
Kukkasillaan-teokseen (Teos 2020). Tämä 
puutarhakirjoittamisen suomalainen 
grand old lady on lähes ainoa lajissaan 
meillä. Aloittelevan puutarhurin lempilu-
kemistoa! 

Ensi kerralla olen lukenut lisää uutuus-
kirjoja. Lukutuvasta niitä saa lainata, il-
man mittavia jonoja!
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Nautitko ohjaamisesta ja valmentamisesta lasten parissa? 
Kuulostaako urheiluseuran markkinointi sekä kehittämistyö 
sinusta mielenkiintoiselta? Jääpalloseura Kulosaaren Vesta, 
stadin iloisin jengi hakee valmentajia ja pelaajia (-06-09)
joukkueille sekä lasten jääpallokouluun. Luistelutaito ja
 jääurheilutausta on plussaa. 

puheenjohtaja/ordförande Merit Lemminki
merit.lemminki@elisanet.fi

tel. 050 596 3679
verkkosivu www.vesta-bandy.net

Kaikki uudet pelaajat olette tervetulleet pelaamaan 
hauskaa ja vauhdikasta jääpalloa! 
Du är välkommen att spela roligt o avtionfylldt bandy!

Harjoitusvuorot 2020-21 alkavat marraskuussa
Träningsturerna 2020-21 i november 

Vestan joukkueissa toimii kimppakuljetus ja 
kkuljetuspalvelu Tapsa & Merit  
I Vestas lag ställer vi upp med gemensamma 
transporter, Merit & Tapsa

Gillar du att instruera och att coacha med barnen? 
Låter marknadsföring och utveckling av en idrottsförening 
intressant? Bandyföreningen Vesta från Brändö, stadens 

gladaste lag- söker tränare och spelare (-06-09) lag och barnens 
bandyskola. Erfarenhet av skridskoåkning är av betydelse 

och en bakgrund inom isidrott är ett plus. 

Tapani-myrsky raivosi 26.12.2011 ja 
teki tuhoaan myös Kulosaaressa kaata-
malla valtavan metsäkuusen Risto Ry-

tin tien varresta kaupungin tontilta. Kuusi 
kaatui tielle poikittain rikkoen samalla par-
kissa olleen henkilöauton. Jäljelle jäi iso kan-
to, joka lahosi omassa rauhassa hiljalleen.

Nyt yhdeksän vuotta myöhemmin kan-
non naapuri eli As oy Risto Rytin tie 28 Bos-
tads ab:n hallitus päätti asukkaan aloitteesta 
istuttaa kaatuneen kuusen tilalle uuden ta-
loyhtiön 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 
Ilman koronavirusepidemian tuomia vaati-
muksia kustannussäästöille kannon poisto 
olisi tapahtunut kaupungin toimesta, mutta 
nyt se tehtiin taloyhtiön laskuun kaupungin 
luvalla näppärästi saarelaisen kiinteistöhuol-
to Saavalainen & Salesvuon toimesta isoa 
kauhakuormaajaa käyttäen. 

Niinpä juhannusviikolla reipas joukko ta-
lon väkeä yhdessä muun naapuruston kans-
sa juhlallisesti kaivoi riittävän ison kuopan 
noin 1,5-metriselle kuusentaimelle. Ura-
koinnin aikana taimi sai edeltäjänsä kohta-

Asukasaktiivisuutta – Risto-Tapanin  
          istutusT E K ST I  J A  K U VAT:  J O N N A  H Ä R M ÄVA A R A

lon ja sijainnin myötä nimekseen Risto-Ta-
pani. Nyt tämä nuori kuusentaimi töröttää 
paikoillaan tyytyväisenä, toivon mukaan 
vähintään seuraavat 60 vuotta.

Kannustan muitakin saarelaisia ja taloyh-
tiöitä huolehtimaan oman tontin läheisyy-
dessä olevista puista, myös niistä jotka eivät 
ole talon omalla tontilla. Ainakin meidän 
tapauksessa yhteistyö kaupungin kanssa 
lupaa hakiessa sujui hyvin ja viesti oli, että 
pidetään yhdessä viheralueistamme huolta. 
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Kulosaarelaiset olivat aktiivisia Suo-
men suurimmassa osallistuvassa 
budjetoinnissa OmaStadissa sen en-

simmäisellä kierroksella 2018–2019. Koko 
kaakkoisessa suurpiirissä tehtiin erityisen 
paljon ehdotuksia suhteessa väkilukuun 
ja äänestysprosentti nousi Helsingin kor-
keimmaksi. Kaupunki on jo toteuttanut 
ensimmäiset hankkeet kesällä 2020.

OmaStadin toinen kierros alkaa ideoin-
nilla syksyllä 2020. Määräraha nousee 8,8 
miljoonaan euroon, josta 20 % varataan 
koko kaupunkia koskeville ehdotuksille ja 
80 % jakaantuu suurpiireihin asukasluvun 
mukaan. Yksittäinen hanke saa nyt viedä 
enintään puolet suurpiirin budjetista. Tällä 
edistetään ehdotusten tasapuolista läpime-
noa.

Ideat annetaan sähköisesti 
5.10.–25.10. ja niitä saavat 
esittää kaikki. Ensi vuonna 
ehdotuksista pääsevät äänes-
tämään 12 vuotta täyttävät 
sekä sitä vanhemmat helsin-
kiläiset.

Osallistuvan budjetoinnin 
vahvuus on ideoiden yhteiske-
hittely ehdotuksiksi kaupungin 
toimialojen asiantuntijoiden kans-
sa. Nämä kohtaamiset avaavat nä-
köaloja myös tavallisen budjetin 
taustalla olevaan valmisteluun. 
Näin tehdään todellakin yhdessä 
parempaa kaupunkia!

Taustatietoa ideoinnin tueksi 
sekä OmaStadin esittely: https://
omastadi.hel.fi/pages/faq

OMASTADI 2020-21
Kaupunki  t iedottaa:  osall istuvaan 

budjetointi in tuplamääräraha
T E K ST I :  PA U L I  S A LO R A N TA ,  STA D I LU OTS I ,  H E LS I N G I N  K A U P U N K I ,  K A A K KO I N E N  S U U R P I I R I  J A  V U O S A A R I

Hanke ”Penkkejä ja roskiksia kävely-
reiteille Roihuvuoreen, Herttoniemeen ja 
Laajasaloon” toteutettiin syyskuun aikana 
ehdottajan kanssa tarkennettuihin paik-
koihin. 

Kulosaarelaiset osallistuvat
Kulosaarelaisten asukasyhdistys Kulosaare-
laiset ry ehdotti ensimmäisellä kierroksella 
digitaalisia ilmoitustauluja metroasemalle 
ja joillekin bussipysäkeille. Ehdotus kel-
pasi edelleen kehitettäväksi ja asia siirtyi 
kaupungin toimielimille kustannettavaksi 
muista määrärahoista.

Nyt yritämme löytää kohteen, joka oli-
si mahdollisimman monelle kulosaarelai-
selle tärkeä. Jonna Härmävaara avaa 

KUVA: Minna Alanko/
Helsingin kaupunki

Facebook-ryhmään ”Kulosaaren perheet” 
kyselyn, jonka perusteella nähdään ehdo-
tettujen ideoiden suosio. Ne, jotka eivät 
ole mukana Facebookin maailmassa, voivat 
kernaasti ilmaista ideansa tai suosikkinsa 
lähettämällä Kirstille sähköpostia (kirsti.
santaholma@gmail.com) tai tekstiviestin 
(040 512 8209). Otetaan huomioon kaik-
ki saadut mielipiteet ja tehdään eniten ää-
niä saaneista yhteinen Kulosaaren ehdotus, 
jota mahdollisimman moni toivottavasti 
haluaa äänestää, kun sen aika koittaa.

Jonnan listan rungon muodostavat toi-
veet, joita on tullut yhdistyksen tietoon 
ajan mittaan: uimapaikka, minigolf, fris-
beegolf, skeittirata... Facebook-ryhmän 
käyttäjät voivat myös lisätä äänestettäväksi 
omia ehdotuksiaan. 

Kaikki ärsyttävät tai keskus-
teluttavat asiat eivät ehkä 
ratkea osallistuvalla budje-
toinnilla. Niistä puhutaan, 
ja pitääkin puhua: metro-

aseman lähistön parkkipaik-
kapula, Risto Rytin tien var-
teen parkkeeratut bussiautot, 
ostoskeskuksen kunto, Itä-
väylän melu, Kulosaaren ran-
tapuiston kunto... Kulosaare-
laiset ry viestittää ongelmista 
viranomaisille. Tänä kesänä 
on ollut myös kiittämisen ai-
hetta: vanhat puistot Kulos-
aarentien varrella on kunnos-
tettu ja metroaseman tienoilla 
on ollut kauniita istutuksia. 
(Kirsti Santaholma)

Kulosaaren uimapaikka 1920-luvulla



wotkin’s tehtaanmyymälä
Vanha talvitie 8, 
00580 Helsinki
www.wotkins.fi

wotkin’s hannus
Lihan ja kalan erikoismyymälä
Kurjenkellontie 1,
02270 Espoo

Kulosaaren ostari ja sen ympäristön 
mahdollinen täydennys- sekä lisära-
kentaminen

Hallinto-oikeuden päätöksen ostarin 
säilyttämisestä nyt jäätyä lopulliseksi kan-
nattanee ryhtyä vakavasti pohtimaan mitä 
ostarin parantamiseksi voitaisiin tehdä sekä 
millaista uudis- ja täydennysrakentamista 
mainio kotisaaremme kestäisi tai ehkä kai-
paisikin.

Itse ostari lienee aika sopivan kokoinen 
nyt ja vastaisuudessakin. Sen maltilliseksi 
ajanmukaistamiseksi lienee piankin poh-
dittava ostarin tuulisten ulkotilojen varus-
tamista lasikatoilla, jolloin niistä saataisiin 
ainakin puolilämpimiä lisätiloja ostarin 
liikkeille. Samalla voitaisiin ostarin maanta-
sokerroksen kaikki tilat vähitellen muuttaa 
liiketiloiksi, ainakin todellisen kysynnän 
mukaisesti.

Kaikkein tärkein ja tehokkain saaremme 
lisärakentamismahdollisuus avautuisi kui-
tenkin Itäväylän ja metron tunneloinnilla 
koko Kulosaaren pituudelta. Se toimenpide 

MIELIPIDEKIRJOITUSMIELIPIDEKIRJOITUS
poistaisi kaikki läpiajoliikenteen melu- ja 
saastehaitat. Kalliotunneli pitäisi rakentaa 
siten, että se alittaisi ostarin, jolloin metro-
asema voitaisiin uudistettuna rakentaa 
perusratkaisultaan samantapaiseksi kuin 
nykyinen Tapiolan metroasemakin, siis ko-
konaan kallion sisään ja varustettuna kallio-
tunneleihin sijoittuvilla metron käyttäjien 
pysäköintiluolilla. Kallion louhinta olisi saa-
remme kallioperän puolesta täysin mahdol-
lista ja lisäetuna louhija saisi suuren määrän 
pääkaupungin rakentajien kipeästi kaipaa-
maa kiviainetta betoninsa valmistukseen.

Saaremme kannalta suurin vaikutus syn-
tyisi kuitenkin Itäväylän ja metroradan va-
pauttamalle suurelle maa-alueelle rakenta-
misesta. Siitä on jo olemassa erinomainen, 
kulosaarelaisen arkkitehti Risto Huttusen 
suunnitelma, jonka lähtökohtana on ’mo-
derni puutarhakaupunki’. Käytännössä se 
tarkoittaa nykyaikaistettuja versioita Rib-
binghovin omana aikanaan vallankumouk-
sellisesta rakennustavasta, nimittäin rivi- ja 
kerrostalon monimuotoisesta yhdistelmästä. 

Sellaista ei oikeastaan ole sen koommin mis-
sään muualla Suomessa toteutettu, pientä 
munkkiniemeläistä katkelmaa lukuun otta-
matta. Sillä saavutettaisiin, viihtyisyydestä 
tinkimättä, niin hyvä rakentamisen alue-
tehokkuus, että sen toteuttamiseen löytyisi 
epäilemättä liuta suuria ja pieniäkin raken-
tajia. Se sopisi saarellemme mainiosti myös 
siinä suhteessa, että voisimme taas kerran 
olla tiennäyttäjinä muulle Helsingille.

Pieni, mutta ostarin liikkeiden kannalta 
kuitenkin aika merkittävä kerrostaloalueem-
me hienovarainen tiivistämiskeino olisi 
toteuttaa siellä kaikkiin taloihin maantaso-
kerroksen autotallien sekä ullakkokerrosten 
muuttaminen pienasunnoiksi. Siitä on jo 
joitakin hyviä esimerkkejä toteutettuina. 

Jos ostarin lähelle rakennettaisiin muu-
tamia varttuneen väen palveluasuntoja, 
voitaisiin niiden yhteyteen toteuttaa myös 
usein puheena ollut, mutta saareltamme 
vielä puuttuva pienoisuimahalli.

Heikki Kukkonen, arkkitehti SAFA
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Tilaisuuden järjestäjä, vuoden 2019 
kulosaarelaiseksi valittu Jonna Här-
mävaara kertoo Illallinen taivaan alla 

-tapahtumassa olleen paikalla reilu pari-
kymmentä seuruetta. Osallistujat tulivat 
paikalle omien eväiden, seurueidensa, alus-
tojen tai pöytien kanssa. 

Tänä vuonna turvaväleistä huolehtimi-
nen oli osallistujien vastuulla ja tilaisuus 
onnistui haastavista ajoista huolimatta hy-
vin. 

 
Ville ja Olavi yllättivät – ja hurmasivat.

Lempeä elokuun sää, Olavi Uusivirta ja 
jazz- ja kontrabasisti Ville Herrala yllättivät 
illallistajat esityksellään. Tapahtuman järjes-
täminen ei vie kohtuuttomasti aikaa ja se on 
mielekästä järjestää. ”On kiva kun ei tarvit-
se lähteä kauemmaksi kotoa ja lapset saavat 
olla mukana,” iloitsee Jonna. 

Tämän kaltainen tapahtuma järjestettiin 
Helsingissä ensimmäisen kerran vuonna 
2013. Maailmalla taas on vietetty saman-
kaltaista tapahtumaa ”Dîner en blanc” eli 
valkoista illallista vuodesta 1988. Kuliksen 
illallinen oli toinen laatuaan.

Tapahtuma eli myös Facebookin Kulos-
aaren perheissä:

13.8. järjestäjä Jonnalta: N-Y-T, nyt! Il-
lallinen Kulosaaren taivaan alla Riston puis-
tossa  

Pitemmän kaavan mukaan: Olipas ihas-
tuttava illallinen saarelaisten seurassa hä-
märtyvän taivaan alla. Kiitos kaikille osal-
listujille. Erityiskiitos illan kruunanneelle 
ja ensimmäistä kertaa yhdessä esiintyneelle 
kokoonpanolle: Ville Herrala ja Olavi Uu-
sivirta! 
Ja sitten lyhyemmin:
 Oli aivan ihanaa ja vitsi miten ihana 
tämä musiikkiesitys oli  

ILLALLINEN KULOSAAREN  TAIVAAN 
ALLA 2020

 Jee hyvä jätkät  Näyttää ihanalta  
 piknikit!
  Jopa Toivo-koira intoutui laulamaan  
 mukana
 Tosi hieno tapahtuma taas,  
 kiitos järjestäjille ja esiintyjille!
  Kiitos - oli ihana ilta 
  Ihanaa oli  
  Kiitos hienosta illasta! 
  Kiitos, ensi vuonna uudestaan!
  Kiitos hienosta illasta ja musiikista!

Tapahtuma houkutteli kymmenittäin 
saarelaisia yhteiselle illalliselle Risto Rytin 
puistoon kauniina elokuisena iltana. Sama-
na päivänä oli kouluissa alkanut syysluku-
kausi.

Puisto täyttyi vilteistä ja piknik-koreista. 

Muutama seurue oli jaksanut roudata jopa pöy-
dät ja tuolit.  

Lapset juoksivat päät märkinä urheilukentällä 
ja aikuiset nauttivat herkuista sekä loistavasta 
live-musiikista, jota tarjoilivat Olavi Uusivirta ja 
kontrabasisti Ville Herrala.

Alva-tytön mielestä parasta oli se kun 
ekana koulupäivänä sai syödä ulkona ja pää-
si leikkimään kavereiden kanssa. 

 

Auringon painuttua Tupavuoren korkeiden talo-
jen taakse alkoi tulla vilu ja hyvästä tunnelmasta 
huolimatta oli siirryttävä kotiin.

Tällaisena poikkeusaikana rento ilta tun-
tui entistä ihanammalta ja toi kaivattua 
yhteisöllisyyttä saarellemme. Toivotaan että 
myös ensi vuonna syödään yhdessä taivaan 
alla. Ehkä jo keväällä?

MUUSIKOIDEN HAASTATTELUT  –––> 
Ville Herrala – intohimoinen bassotaituri
Olavi Uusivirta: ”Yhteisöllisyys voisi väreil-
lä jatkuvasti”
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Miten sinusta tuli muusikko?
Ensin soitin pianoa ja kitaraa mutta to-
dellinen ensirakkaus syttyi 13-vuotiaana 
sähköbassoon. Innostuttuani 16-vuotiaa-
na kontrabassosta kouluni tarjosi minulle 
lainasoitinta ehdolla, että soittaisin sitten 
myös koulun orkesterissa. Vuonna 2000 
pääsin Sibelius-Akatemian jazzlinjalle. Siitä 
alkoi ammattimuusikon tie, jota olen kul-
kenut jo 20 vuotta.

Olet vakiinnuttanut paikkasi 
monien suomalaisten artistien 
luottobasistina – keitä he ovat? 
Vuosien saatossa olen soittanut lähes kaik-
kien aikamme merkittävien suomalaisten 
jazz-muusikoiden kanssa. Esimerkiksi Eero 
Koivistoinen, Junnu Aaltonen, Otto Don-
ner, Jarmo Savolainen, Jukka Perko, Severi 
Pyysalo, Jukkis Uotila sekä näiden lisäksi 
vaikkapa Maria Ylipää ja Karita Mattila. 
Umon ohella olen soittanut monissa muis-
sa bändeissä. (Katsoin Wikipediasta – siellä 
oli mainittu 22 yhtyettä). Läheisin bändi 
minulle on kuitenkin vuonna 2007 perus-
tamamme PLOP, jossa soitamme jokaisen 
jäsenen omaa musiikkia. 

Osaatko vastata kysymykseen, miten 
sinusta on tullut luottobasisti? 
Olen halunnut tehdä asioita omalla taval-
lani ja kun minusta on tullut kokeneempi, 
olen juurruttanut asemaani tällä skenellä. 
Ihmiset ovat alkaneet luottaa siihen, mitä 
teen. Omalla kohdallani menestyksen salai-
suus on ollut pitkälti se, että ei vaan lopeta. 
Jatkaa vain. Se sopii moneen muuhunkin 
henkisesti haastavaan työhön, jossa painis-
kellaan omistautumisen kanssa.

Basisti on selkäruoto muulle yhtyeelle. 
Sitä ei juuri huomaa ennen kuin sitten, jos 
se puuttuu. Olen tyytyväinen siihen huo-
maamattomuuteen. Voin nauttia takarivis-
sä ja tehdä sieltä hommani niin, että saan 
muut kuulostamaan niin hyviltä kuin ne 
ikinä voi kuulostaa.  

Miten sinusta tuli kulosaarelainen?
Muutin Kulosaareen Alppilasta kesällä 
2019. Jos ajattelee sitä, kuinka lähellä suur-
kaupungin keskustaa asumme, 3-vuotias 
Aarni-poikani saa kasvaa omituisen rau-
hallisessa paikassa. Se että sain hankittua 
asunnon Kulosaaresta, on nykyisessä elä-
mäntilanteessani paras mahdollinen ratkai-
su. Aarnin kanssa olemme kolunneet Ku-
losaaren kaikki mahdolliset kadut ja kujat. 

Olen kiinnostunut vanhoista rakennuksista 
ja niitä riittää ulkoilureittiemme varrella.  

Korona-aika on iskenyt todella 
kipeästi tapahtuma-alaan. Miten se 
on näkynyt sinun työssäsi?
Heti alkuvaiheessa kävi niin, että viikon ai-
kana peruutettiin yli 30 keikkaa. Siitä tuli 
aikamoinen lovi kevään ansioihin. Jäin ko-

Ville Herrala – intohimoinen 
bassotaituriT E K ST I :  H E L E N A  A H O N E N

K U VA :  J O N N A  H Ä R M ÄVA A R A 

tihoitajaksi. Menetystä kompensoi se, että 
Aarni oli tosi onnellinen, kun sai olla kaikki 
päivät vanhempien kanssa. Nyt on työtilan-
ne taas parantunut. Keikkoja riittää, uusia 
julkaisuja on tekeillä ja näköpiirissä on jat-
kuvaa työskentelyä erilaisten hankkeiden 
kanssa.

Taiteilija ja instrumenttinsa kulosaaren taivaan alla
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Olavi Uusivirta Kluuvin sillalla –>
”Kulosaari on loistava paikka harrastaa ten-
nistä.” Tapaan muusikko ja näyttelijä Olavi 
Uusivirran Puhos Centerin kahviossa. Hän 
on muuttanut saarelle reilut neljä vuot-
ta sitten. Askellamme jättämään Olavin 
polkupyörän kotipihaan ja suuntaamme 
hänen vakioreittiään kohti Kasinonran-
taa.

Miksi Kulosaari?
”Me oltiin asuttu viitisen vuotta 
Punavuoressa ja syntyi tytär. Mie-
timme, että voisi asua vähän kan-
takaupungin ulkopuolella. Etsim-
me kotia laajalta alueelta: Käpylä, 
Kumpula, Kulosaari, Hermanni, 
Herttoniemi, Jollas. Sitten tuli 
vastaan talo, jonka henki ja histo-
ria teki meihin heti lähtemättömän 
vaikutuksen. Talossa oli asunut 
teatteriohjaaja Ralf Långbacka per-
heineen 35 vuotta. Långbackat puo-
lestaan olivat ostaneet talon Lasse Lie-
molalta, joka 60-luvun alkuvuosina oli 
eräässä katsannossa Suomen ensimmäisiä 
poptähtiä.

Emme tunteneet juuri Kulosaarta aiem-
min eli aika puhtaalta pöydältä lähdet-
tiin. Nyt tunnemme naapuruston hyvin 
ja tuttujakin on alkanut muuttaa tänne. 
Myös äitini asuu nykyään tällä saarella. 
Ja Kulosaaresta on löytynyt enemmänkin 
musataustaa. Meidän naapuritalossa on 
kuulemma jossain vaiheessa ollut treeni-
kämppä, jossa Hurriganes ja Jukka Orma 
jonkun bändin kanssa ovat soittaneet.  Ja 
Egotripin ensimmäinen keikka, tai yksi 
varhaisimpia keikkoja, on ollut tuossa Ka-
sinolla.”

Mitä Kulosaari sinulle merkitsee?
”Ajattelen Kulosaarta arkkitehtien kau-
punkina. Palaan mielessäni siihen aikaan, 
kun ydinporukka on perustanut Brändön 
huvilakaupungin ja kutsunut kavereitaan: 
’Tulkaas katsomaan mikä tämä on.’ Se on 
kiehtova syntytarina.” 

”Muistan pienestä pojasta lähtien, joskus 
7-vuotiaana piirrelleeni omia taloja, se oli 
yksi toiveammattini. Toinen oli sarjakuva-
piirtäjä. Jos ajattelen vaikka Tintin luojaa 
Hergétä, onhan hänkin tavallaan arkkiteh-
ti, luonut mm. Moulinsartin linnan!”

”Kulosaari on siitä kiehtova ja harvinai-
nenkin, että täällä on niin moneen lähtöön 
arkkitehtuuria, kaikki vuosikymmenet, 
koko 1900-luku on läsnä. Pari-kolme en-

simmäistä vuosikymmentä on puhuttele-
vinta, mutta senkin jälkeen löytyy kiinnos-
tavaa. Uudisrakentaminen koulun vieressä 
on onnistunut esimerkki.”

Mikä on suosikkipaikkasi?
”Kun saatan tytärtä eskariin ja jos mulla ei 
ole kiire, kävelen sitten kirkon ohi ja laskeu-
dun Kluuvin puistoon ja kävelen rauhassa 
rantaa pitkin Hopeasalmentielle. Jos on 
aikaa, jatkan Mustikkamaalle, ja juoksen 
pari kertaa sen ympäri. Mustikkamaa on 
ihmeellinen, hienoa että se on voinut säilyä 
lähestulkoon koskemattomana näin lähellä 
keskustaa.”

Kaipaatko tänne palveluita?
”Haikailen aikoja, kun ostarilla on kuulem-
ma ollut jopa kirjakauppa ja Anton&An-
tonin kaltaisia erikoisliikkeitä. Pyrin niin 
usein kuin mahdollista ruokailemaan 
Chengdussa, joka on koko Helsinginkin 
mittakaavassa todella tasokas ja laadukas. 
Meillä on parin kaverin kanssa jopa What-
sApp-ryhmä sen annoksille ”55 ja 56”: toi-

nen on tofua ja toinen perunaa Ganguon 
tapaan. Ne pitää ottaa nimenomaan parina 
– ja lähettää kuva kavereille.”

Oletko pandemian aikana löytänyt 
kotiseudusta jotain uutta?
”Yhtäkkiä on ollut aikaa liikkua ulko-
na ja luonnossa. Huhti-toukokuussa 
oli kaikkialla ihmisiä moninkertai-
nen määrä. Kruunuvuoren kallioil-
la, jossa yleensä saa olla yksin, oli 
valtava määrä ihmisiä. Mustik-
kamaallakin oli väljää ja autiota, 
kun muutimme. Olen iloinnut, 
että koronan myötä sen mahdol-
lisuudet on löydetty. Kun Som-
pasaari nousee, sen käyttöaste 
nousee.”

”Viime talvi oli poikkeukselli-
nen, mutta kun aiemmin meri on 
jäätynyt, hiihdämme Laajasaloon 

ja Vanhankaupunginlahden mai-
semiin.”

Inspiroidutko lauluntekoon 
ympäristöstäsi? 

”Mullahan biisinteko lähtee oikeastaan 
mistä tahansa. Nyt, kiireettöminä aa-

muina, joita on ollut enemmän, on ollut 
mahdollisuus kävellä – ja silloin ideat usein 
syntyvät. Yleensä biisit lähtee yhdestä lau-
seesta tai fraasista, joka tulee mieleen, ja se 
kutsuu muita kaverikseen. Ja sitten tulee 
joku toinen lauseenpätkä, joka kirkastaa, 
että tästähän tässä onkin kysymys! 

Mulla on paljon biisejä, jotka lokalisoi-
tuu eri puolille Helsinkiä, kuten Torkkelin-
mäelle tai Punavuoreen, joissa olen asunut. 
Voi hyvin kuvitella, että Kulosaari vielä vi-
lahtaa jossain säkeessä.”

Mitä parantamisen varaa 
Kulosaaressa olisi?
”Yhteisöllisyys on täällä arvossa. Illallinen 
taivaan alla, siinä oli todella oikea suunta: 
paikallista, matalan kynnyksen yhteisölli-
syyttä. Helppo tulla, ja kaikki kokevat it-
sensä tervetulleiksi. 

Sen sijaan, että se olisi tietty päivä vuo-
dessa, yhteisöllisyys voisi väreillä jatkuvasti, 
spontaanisti: huomenna on kaunis lop-
pukesän ilta tulossa, voitaisko tulla tähän 
nurtsille, tuoda ruudullinen liina ja pallo-
grilli tähän? 

Kun ajattelee tätä merellisyyttä, niin on 
yksi asia, jonka saunafriikkinä totean: mie-
lestäni Helsinkiin mahtuu AINA lisää ylei-
siä saunoja, Kulosaareenkin yksi.”

”Yhteisöll isyys voisi 
väreil lä  jatkuvasti”T E K ST I  J A  K U VA :  M I K KO  MY L LY KO S K I
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Kulosaarentiellä, Domuksen ker-
rostalon kohdalla olemme saaneet 
ihmetellä nk. Domuksen puiston 

rakentumista. Sen virallinen nimi on Kra-
merinlehto, vaikkei kyseessä ole lehto, vaan 
muotopuisto. Puisto on äskettäin ”otettu 
kaupungin puolelta vastaan” eli se on val-
mis, vaikkei suihkukaivosta tule vieläkään 
vettä. Puiston korjauskustannukset kohosi-
vat puoleen miljoonaan euroon.  

Puiston suunnitteli alun perin Helsingin 
kaupunginpuutarhuri Bengt Schalin, ja se 
rakennettiin muotopuistoksi vuonna 1953. 
Domuksen ruotsinkielinen päiväkoti on 
käyttänyt sitä leikkipihanaan vuosikaudet, 
kunnes lapset häädettiin 12 vuotta sitten  
pois, jotta puisto voitaisiin palauttaa aiem-
paan loistoonsa. Restauroinnin suunnitte-
lusta vastasi maisema-arkkitehti Matti Liski 
Näkymä Oy:stä. 

Lapsille tarjottiin leikkipaikaksi vasta-
remontoitua Juliuksen puistoa, joka kui-
tenkaan ei  kelvannut käyttäjille, koska 
sen yläpuolella oli joidenkin asukkaiden 
mielestä vaarallinen voimajohto. Tämä 
mielipide oli kaupungin mielestä täyttä 
huuhaata, jonka seurauksena  kaupunki ei 
halunnut toteuttaa restaurointia. Kuluikin 

kymmenen vuotta, ennen kuin  kaupunki 
päätti toteuttaa suunnitelman. 

Matti Liski toteaa, että kymmenen vuo-
den takainen suunnitelma oli edelleen 
ajankohtainen. Siinä on palautettu Schali-
nin aikaiset muotoaiheet, mm. leikkaamal-
la pensaat tiettyyn muotoon, muokkaamal-
la käytäväverkosto alkuperäiseen asuunsa, 
yhtä käytävää lukuun ottamatta, sekä istut-
tamalla runsaasti erilaisia kukkia. Myös ka-
saantunutta maata on kuorittu pois 30 cm. 
Vaahtera ja tammi on säilytetty. Kulosaa-
relle ominaisia koivuja ja mäntyjä on myös 
istutettu lisää. Sen sijaan kallioiden muodi-
kas kaapiminen kasvillisuudesta avoimeksi 
on herättänyt ohikulkijoissa kysymyksiä.

Puiston sydämenä on vuorineuvos An-
ders Kramerin lahjoittama, vuonna 1943 
paljastettu  muistomerkki, Raivaajain kaivo 
-suihkulähde. Sen on suunnitellut kulo-
saarelaisarkkitehti Bertel Jung. Sen keskellä 
ovat Tove Janssonin isän, Viktor Janssonin 
veistämät ”Leikkivät pojat”. Altaan puna-
graniittisiin reunakiviin on kaiverrettu teks-
ti: Raivaajain kaivo / Pionjärernas brunn. 
Patsaan palloon on kirjoitettu kohokirjai-
min F. M. Franzénin runon Glädjens ögon-
blick alkusanat ”Sörj ej den gryende dagen 

Kramerinlehdon avajaisia odotellessa…
T E K ST I  J A  K U VAT:  L I I S A  H O R E L L I

förut” eli ”Älä sure ennalta sarastavaa päi-
vää”.

Suihkukaivoveistoksen graniittijalustaan 
on kuvattu reliefinä Kulosaaren kunnan 
vaakunaksi aikoinaan suunniteltu ehdo-
tus. Vaakunakilpeä kehystää kaksi tyylitel-
tyä särmäneula-nimistä, Suomenlahdessa 
esiintyvää harvinaista kalaa. Kilven keskellä 
erottuu saari, rakennuksia ja taustalla kuu-
sikkoa. Yläosassa on Helsingin vaakuna. 
Ehdotuksesta ei kuitenkaan tullut kunnan 
virallista vaakunaa. Teos kuuluu Helsingin 
taidemuseon HAMin kokoelmiin.

Puisto on valmistuessaan alkanut houku-
tella ihastelijoita niin saarelta kuin sen ulko-
puoleltakin. Kruunuvuoressa asuvat Marja 
Koskiniemi ja Ahti Rahikainen tulivat kat-
somaan Kulosaaressa asuvaa Ulla-tytärtään. 
Heitä viehättävät erityisesti  vanhanaikaiset 
penkit. Sen sijaan heidän lapsenlapsensa ih-
metteli, miksi patsaspojilla ei ole housuja.  
Toisella penkillä istuivat kulosaarelaiset Antti 
Sormunen ja Ulriikka Rikman, jotka skoola-
sivat kauniin puiston kunniaksi. Siis etukä-
teen, sillä Kulosaarelaiset ry järjestää puiston 
juhlalliset avajaiset vasta ensi toukokuussa, 
kun jokin puuttuva osa saadaan hankittua ja 
suihkukaivosta alkaa vesi liristä… 

Helsingin kaupunki on kunnostanut myös 
kirkon alapuolella olevan puistikon. 

Liuskekivityöntekijät sanoivat tekevänsä 
muuria, joka kestää tulevat 50 vuotta tai 
enemmänkin. Kesän tullen saimme iloita 

myös kauniista kukkaistutuksista.
Takan näkyvä entinen Kulosaaren pappila 

on myytävänä – siitä joillekin ihana koti!

Bengt Schalinin suunnitelmapiirros vuodelta 1953 
(Kuva Helsingin kaupungin Sinetti-arkistosta)

Antti Sormunen ja Ulriikka 
Rikman kohottavat maljan 
uusitun puiston kunniaksi. 

Marja Koskiniemi ja Ahti Rahikainen tulivat 
Kruunuhaasta tutustumaan puistoon.

 Puiston kohennuksesta vastaavat henkilöt 
vastaanottavat Kramerin lehdon.
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Miksi sinua kutsutaan hymyileväksi 
Hannekseksi?
- Hymyilin leveästi saapuessani 10 000 metrin 
juoksulla ensimmäisenä maaliin Tukholman 
olympialaisissa. Siinä tilanteessa minusta otet-
tiin kuvia lehtiin ja hymystä tuli minun ”tava-
ramerkkini”. 

Jotkut kyllä sanovat, että olisin jo lapsena 
Kuopiossa käyttänyt hymyä psykologisena 
viestinä kotipihan kisoissa.

Milloin sinusta tuli lentävä 
suomalainen? 
Muutin Amerikkaan veljieni luo Tukhol-
man kisojen jälkeen ja osallistuin siellä lu-
kuisiin juoksukilpailuihin menestyen hy-
vin. Siellä antoivat minulle nimen ”Flying 
Finn”, jotkut kyllä sanoivat ”Smiling Finn”.

Mistä johtuu, että menestyit niin 
hyvin, ellei syy ollut hymy?
Harjoittelin ahkerasti ja säännöllisesti. Saa-
toin pitää yhden vapaapäivän kuukaudessa ja 
muina juoksin ohjelmani mukaisesti. Uskoin 
omiin kykyihini itsekin, mutta erityisesti vel-
jeni Viljam, joka myös valmensi minua, oli 
varma siitä, että menestyisin. Ilman hänen us-
koaan en olisi lähtenyt Antwerpenin olympia-
laisiin, jossa voitiin maratonilla kultaa. Myös 
elämäntapani saattoivat vaikuttaa, minähän 
olen kasvissyöjä.

Asuitko kauan Amerikassa?
Vuosina 1913-1920 asuin ja kilpailin ama-
töörinä Yhdysvalloissa. Olin osakkaana seka-
tavarakaupassa ja opiskelin valokuvausta. Tein 
myös töitä muurarina. Siellä menin myös nai-
misiin amerikansuomalaisen Alma Johnsonin 
kanssa ja saimme kaksi lasta. 

Mitä vuonna 1920 tapahtui?
Oli taas olympiavuosi ja osallistuin Antwer-
penin maratoniin, josta voitin kultaa. Sen jäl-
keen muutin takaisin Suomeen. Suomalaiset 
lahjoittivat minulle Piikkiöstä maatilan, jo-

Hannes Kolehmainen,  hymyilevä 
vai  lentävä suomalainen?
T E K ST I  J A  K U VAT:  K I R ST I  S A N TA H O L M A

hon muutin  ja yritin ruveta maanviljelijäksi. 
Se ei kuitenkaan ollut minun juttuni. 1924 
tila myytiin ja minulle ostettiin Kulosaaresta 
kaksikerroksinen talo. Siinä arkkitehti Armas 
Lindgrenin piirtämässä talossa asuin sitten 
loppuelämäni. Toimeentuloni turvattiin ur-
heilukaupalla Mikonkadulla. 

Jouduitko missään vaiheessa 
tekemään vaikeita valintoja?
Minähän olin todella köyhän kodin lapsi. 
Lähdin Kuopiosta Helsinkiin hakemaan työtä 
jo 16-vuotiaana. Siinä vaiheessa oli luonnol-
lista, että urheilin työväen urheiluseurassa. 
Sisällissodan yhteydessä SVUL oli erottanut 
punaisten puolella taistelleet urheilijat. 1919 
perustetun TUL:n urheilijalla ei ollut menoa 
olympialaisiin, mutta minä menin Antwerpe-
niin tietäen, että siitä seuraisi ongelmia. Olin 
sittemmin myös USA:n kansalainen, mutta 
en voinut kilpailla olympialaisissa amerikka-
laisena, sillä olin juossut Tukholmassa Suo-
men joukkueessa.

Miten niin Suomen, sillä Suomihan 
kuului silloin Venäjään?
Siihen juuri liittyy minuun liitetty: ”Hannes 
juoksi Suomen maailmankartalle.” Suoma-
laiset hurmioituivat, kun juoksin voitosta 
voittoon. Suomen ryhdikkään joukkueen 
marssiessa Tukholman stadionille soitettiin 
Porilaisten marssi ja suomalaisten kisapaidois-
sa oli Suomen vaakuna. Kun nousin voittaja-
na palkintopallille, Venäjän lipun alle vedet-
tiin salkoon Finlandia-viiri. 

Sanotaan, että sinusta tuli 
kansallissankari. Miltä se tuntui?
Minähän olen aika vaatimaton ja hiljainen 
mies. Tärkeää on aina ollut juokseminen. 
Tukholman kisojen aikoihin oli menossa 
sortokausi ja suomalaiset olivat muutenkin 
innoissaan Suomen noususta ja näkymisestä.

Mitä kuuluisuus on  
tuonut sinun elämääsi?
Enpä tiedä. Omasta halustani olen ollut esi-
kuvana muun muassa nuorisolle ja raittius-

aatteelle. Va-
listuksen 1928 
painattaman ju-
listeen teksti oli 
periaatteitteni 
mukaista. ”Olen 
sitä mieltä, että 
urheilija, joka 
käyttää alko-
holia ja muita 
kiihoitusaineita, 
vaikkapa vä-
hemminkin, tu-
lee aikaa myöten 
leväperäiseksi 
ja haluttomaksi 
mihinkään ko-
vempaan, rasittavaan ja kestävyyttä kysyvään 
yritykseen.” 

Anna vielä joitakin numerotietoja 
itsestäsi.
Syntynyt Kuopiossa 9.12.1889. (Kuollut 
11.1.1966 Helsingissä.) Pituus 168 cm, kil-
pailupaino 57 kg, olympialaisissa 4 kultaa ja 1 
hopea, useita Suomen ja maailman ennätyksiä.

Olitko mukana Helsingin 
olympialaisissa?
En kovin näkyvästi. Minulle ole kuitenkin 
annettu kunniatehtävä. Sain sytyttää olym-
piatulen kaikkein korkeimmalle paikalle eli 
stadionin tornin huipulle. 

Eräs kulosaarelainen on kertonut kul-
jettaneensa sinua kerran polkupyörän 
tavaratelineellä. Onko se totta?
Onhan se. Kerran, vähän yli 60-vuotiaana olin 
myöhästyä ratikasta. 
Onneksi naapurin 
Kalle sattui paikal-
le pyörällään ja vei 
minut pysäkille. Oli 
askeleni lyhentynyt 
ja vauhti hidastunut 
jo siinä vaiheessa.
Kiitos haastat-
telusta, Hannes.

KUVA: INGE ENGSTRÖM



Koiria koulussa
T E K ST I :  LOT TA  L E S K I N E N

Voi ihanaa täällä on koira! Saaks sitä 
rapsuttaa?” on kuulunut moneen 
kertaan Kulosaaren yhteiskoulun 

kansliassa kuluvana kouluvuonna. Koulu-
sihteerin Schipperke Nasu on aloittanut 
tänä syksynä uran omistajansa assistenttina 
ja päivystää viereisellä tuolilla hänen työ-
huoneessaan. Nasu on aina ensimmäisenä 
tervehtimässä kansliassa vierailevia oppilaita 

” ja opiskelijoita ja on saanut kaikkien kes-
kuudessa lämpimän vastaanoton.

- Ehdottomasti jatkoon, että koulussa on 
koiria! Rauhoittavaa näin ennen ylppäreitä 
käydä moikkaamassa ja silittämässä Nasua, 
kommentoi Freya Barrow, joka on saapunut 
kansliaan YO-kokeensa aamuna saamaan 
koiralta onnentoivotukset edessä häämöttä-
vään koitokseen. 

Nasu ei suinkaan ole ainoa Kulosaareen 
syksyllä saapunut koulukoira, sillä myös 
kahdella opettajalla on ollut pörröinen apuri 
mukana oppitunneilla. Historian opettajan 
Shetlanninlammaskoira Sirius on päässyt 
seuraamaan lukion opetusta ja kemian opet-
tajan Coton de Tuléar Susu on puolestaan 
ollut mukana abiturienttien kursseilla ke-
ventämässä opiskelijoiden stressiä. Suhtau-
tuminen näihinkin kahteen karvaturriin on 
ollut erittäin positiivista. Ennen koirien tuo-
mista luokkahuoneisiin on aina varmistettu, 
että se sopii koko opetusryhmälle. Koiria ei 
myöskään päästetä oppitunneille, joilla on 
koirille allergisia tai niitä pelkääviä oppilaita. 

- Sirius lieventää stressiä, kun voi pari 
sekuntia vaan keskit-
tyä jonnekin muualle. 
Mutta se ei kuitenkaan 
haittaa tuntia, kun se 
nukkuu ison osan ajas-
ta. Sitten se välillä vä-
hän kiertelee ympäri 
luokkaa ja näin kaikki 
saavat tavallaan olla pie-
nen hetken sen kanssa, 
toteaa lukion toisen 
vuoden opiskelija Niko 
Eriksson historian op-
pitunnilla. 

- Se on kyllä tosi mu-
kavaa, että se on täällä 
mukana. Sirpa [opetta-
ja] päästää aina vuorol-
laan jonkun opiskelijan 
Siriuksen kanssa ulos 
hetkeksi, jos sillä on tar-
ve. Se on sellainen kiva 
ja rentouttava pieni het-
ki kesken tunnin, jatkaa 
Erikssonin vierustoveri 
Nikola Tanskanen. 

Kysyttäessä yleises-
ti, ovatko kokemukset 
koulukoirista olleet 
myönteisiä, kaikki 
historian kurssin opis-
kelijat nyökyttelevät 

ja luokkahuoneessa kaikuu: ”Joo!”. Yksi 
opiskelijoista vaikuttaa kiteyttävän osuvasti 
koko luokan tuntemukset huudahduksella: 
”Kuka nyt ei koirista tykkäisi?”.

Välitunnin koittaessa koulukoirat pääse-
vät oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi ter-
vehtimään toisiaan. Niistä onkin muodos-
tunut keskenään parhaimmat ystävykset, ja 
toverusten taukohetket kuluvat rattoisasti 
pihalla kirmaten ja leikkien.

MUSTI JA MIRRI HERTTONIEMI, Insinöörinkatu 2, puh. 044 769 0027 
avoinna: ark. 10–20, la 9–18, su 12–18 • MUSTI JA MIRRI HAKANIEMI 

Siltasaarenkatu 12, puh. 044 469 0105, avoinna: ark. 10–20, la 10–17, su 12–16

Kuono kohti  
Mustia ja Mirriä!

Hei karvakulosaarelainen, 
tiedäthän, että lähimmät Mustisi ja Mirrisi ovat 
nyt Herttoniemen Hertsissä ja Hakaniementorin 

laidalla Siltasaarenkadulla! Lämpimästi tervetuloa 
ostoksille, ja ota toki kaksijalkainenkin mukaan.

7.-18.10. Mustissa ja Mirrissä  
on Haukutut Hinnat, joissa vähemmänkin 

tarkkanenäinen tekee riemastuttavia löytöjä!

Sirius oppitunnilla.    
KUVA: SIRPA HILDÉN 

Sirius ja Susu leikkimässä koulun pihalla.
KUVA: HANNA HUHTAKALLIO

Susu valvomassa Maol-taulukkokirjojen     
tarkastusta kemian YO-kirjoituksia varten.  
KUVA: LOTTA LESKINEN

Susu ja Nasu seikkailemassa koulun 
käytävillä.
KUVA: TUULA LAINE

Nasu on vallannut 
koulusihteerin 
tuolin. 
KUVA: LOTTA LESKINEN
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Tusinan verran kulosaarelaisia pääsi 
kurkistamaan Serbian kulttuuriin, 
kun suurlähettiläs Saša Obradović 

esitteli maataan parin tunnin ajan vide-
oiden avulla ja  musiikilla höystettynä. 
Kukaan joukostamme ei ollut käynyt Ser-
biassa, mutta nyt tiedämme, että maalla on 
monituhatvuotinen historia, jonka jälkiä 
voi seurata Unescon maailmanperintölistal-
ta. Arkeologisia kaivauksia, vanhoja linnoi-
tuksia ja uskonnollisia monumentteja on 
ympäri maata. Myös Novi Sadin rokkifes-
tivaali kerää vuosittain Serbiaan nuoria ym-
päri Eurooppaa. Tunnetuimpia serbialaisia 
tähtiä ovat nerokas keksijä Nikolai Tesla, 
nobelkirjailija Ivo Andric, elokuvaohjaaja 
Emir Kusturica sekä tennisässä Novak Djo-
kovic.

Entisessä Jugoslaviassa oli vielä 1990-lu-
vun alussa 22 miljoonaa ihmistä, mutta 
Balkanin hajoamissotien myötä vuonna 
2006 itsenäistyneessä Serbiassa on vain 7 
miljoonaa kansalaista. Niinpä suurlähetti-
läs korostaakin, että pienten maiden, kuten 
Serbian ja Suomen, on toimittava yhdessä, 
sillä globalisaatiosta hyötyvät ennen  kaik-
kea suurvallat. 

Entiseen Jugoslaviaan kuuluneista Balka-
nin maista Serbian ohella vain Kroatialla on 
lähetystö Suomessa. 

Balkanin maista Serbian ohella vain 
Kroatialla on lähetystö Suomessa. 

Vaikka EU:lla on tällä hetkellä suuria 
vaikeuksia, Serbia pyrkii kuitenkin vaka-
vasti pääsemään EU:n jäseneksi, sillä ”se 
merkitsee kansainvälisen lain toteuttamista 
maassamme sekä taloudellisesti hyödyllistä 
ympäristöä”. Koska Serbiassa keskiansio 
on noin 500 euroa kuukaudessa, maa etsii 
tukea eri puolilta. Kiina onkin ojentanut 
auttavan kätensä ostamalla terästehtaita ja 
kuparikaivoksia sekä rakentamalla Serbiaan 
osia modernista silkkitiestään. Tukeen 
viittaavaa on myös nk. Trump-diili, jossa 
Serbia ja Kosova osana keskinäistä neuvot-
teluprosessiaan sitoutuvat siirtämään lähe-
tystönsä Israelissa Tel Avivista Jerusalemiin. 
Tosin tämän toimen logiikkaa ei suurlähet-
tiläs Obradović lakimiehenä sanonut ym-
märtävänsä. 

Lopuksi meidät kaikki toivotettiin terve-
tulleiksi syksyllä järjestettävälle serbialaisen 
elokuvan viikolle.
http://www.helsinki.mfa.gov.rs/news.php 

I ltapäivä kulosaarentiellä 
Serbian lähetystössä

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

K U VAT:  I N G E  E N G ST R Ö M

Kulosaarentie 36 – historiaa
TEKSTI: KIRSTI SANTAHOLMA

Kiinteistön historia on alkuvaiheissa sama kuin lähes kaikilla Kulosaaren tonteilla. 
1907 Aktiebolaget Brändö Villastad
1911 Arkitekt Karl Lindahl (yksi Brändön perustajista osti tontin)
1916 Ingenjör Bror Harald Herlin & hustru Minna Herlin (ostivat tontin ehkä  sijoitusmieles-
sä, eivät rakentaneet siihen mitään)
1938 Lagerföreståndare Georg Edvin Lindholm & hustru Elin Konstance Lindholm 
1938 Maanmittausinsinööri Evert Oskar Ehnqvist & vaimo Ella Ingeborg Ehnqvist
Tämä perhe otti suomenkielisen nimen Saraja ja rakennutti tontille kaksikerroksisen ”huvi-
lan” ja muutti siihen asumaan. Perheen nuorempi tytär Sesse kävi Kulosaaren yhteiskoulua 
ja valmistui sieltä ylioppilaaksi vuonna 1950. Myöhemmin hänestä tuli biologi  ja kirjailija 
Sesse Koivisto. Hän kirjoitti vuonna 1912 romaanin ”Huvila Kulosaaressa”. Kirjan kuviteltu 
perhe ja perheen sukuhuvila eivät ole Sessen perhe eikä Sessen kotitalo.
1950 Johtaja Toivo Rudolf Asp & vaimo Anna Kaarina Asp ja 3 tytärtä
Aspin perheeseen syntyi 1950-luvulla vielä 3 tytärtä. Vuonna 1968 talossa oli mittava re-
montti, silloin rakennettiin sen nykyinen etuosa, jossa lähetystön vieraatkin otettiin vas-
taan. Vanha Sessen kotitalo on piilossa siellä takana kirkon alapuolella.   
1976 Jugoslavian Sosialistinen Liittotasavalta
1991 Jugoslavian suurlähestystö
2003 Serbia ja Montenegron suurlähetystö
2006 Serbian suurlähetystö

Suurlähettiläs Obradovic esittelee Serbian kulttuuria kulosaarelaisille

Serbian lippu liehuu Kulosaarentiellä
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HARRY BLÄSSAR: HARRYN RUNO- JA 
VALOKUVAKIRJA

Harryn viimeisimmän kirjan myötä voi lähteä 
kaukomaille ja lähellekin, vaikka korona kieltää 
matkustamisen. Runot ja kuvat vievät Egyptistä 
Kiilopäälle, Roomasta New Yorkin... Ajankin 
voi valita, välistä eletään esihistoriallista aikaa, 
välistä vietetään nykypäivän perhejuhlia. 

Harryn kanssa matkustetaan muun muassa 
Australiaan, Afrikkaan, Grönlantiin, Afganis-
taniin, Vietnamiin, Itä-Saksaan ja Emäsaloon, 
eller kanske hellre till Emsalö. Monessa paikassa 
voi käydä myös ruotsiksi. Harry on aidosti kak-
sikielinen, ruotsinkielisen kodin kasvatti, joka 
kävi suomenkielisen koulun. Niinpä häneltä on-
nistuu riimittely molemmilla kotimaisilla.

Runojen matkassa voi kerrata viimeisten vuo-
sikymmenten historiaa mutta myös miettiä sekä 
pieniä että suuria asioita. Vuoden 2006 tapah-
tumat löytyvät kuukausittain ruotsinkielisinä 
runoina. Monet valokuvat liittyvät Harryn tai 
hänen perheensä elämään, mutta myös ystäviin 
ja harrastuksiin.

Vuosi sitten Harry mietti ajan kulua:
Vuosi se taas nyt vaihtuu, 
tämän vuoden kiire pois haihtuu.
Uutta lienee eessä päin, 
voin jatkaa siitä, mihin jäin. 

Östnyland-lehden haastattelussa Harry sanoo 
toimittajalle: ”Jag kan inte låta bli. Runosuoni 
sykkii alltjämt som man säger på finska, jag har 
poesin i blodet.” 

 

KIRJOJA KULOSAARELAISILTA 
     VUONNA 2020

MIKKO-OLAVI SEPPÄLÄ,  
ELINA SEPPÄLÄ: 

SUOMEN KULTAKAUSI (WSOY)
Kulosaarelaiset Elina ja Mikko-Olavi Seppälä 
ovat tietokirjailijoita ja kulttuurihistorian tutki-
joita. Mikko-Olavin aloja ovat teatteri, kirjalli-
suus ja populaarikulttuuri, Elinan puolestaan 
taidehistoria, musiikki ja kulttuuridiplomatia. 

Mikko-Olavin tunnemme ainakin Kulosaaren 
seurakunnan historian, Kulosaaren yhteiskoulun 
historian ja Suruttoman kaupungin kirjoittajana. 
Elina taas on kirjoittanut tässäkin lehdessä maini-
tun Kulosaaren marttojen historian ja esimerkiksi 
Ribbinginhovin rivitalojen mainion kuvauksen.

Molemmat ovat toki tutkineet ja kuvanneet 
muitakin aiheita. Nyt on käsillä yhteisen urakan ja 
ponnistuksen tulos ”Suomen taiteen kultakauden 
kaikki taiteenalat ensi kertaa rinta rinnan”. 

 

MARJO T. NURMINEN: ITÄMEREN TARINA 
(John Nurmisen Säätiö)

Kulosaaren eräänlainen kummitäti Laura Kolbe 
arvioi vasta ilmestynyttä kulosaarelaisen tekijän 
Itämeren tarina -teosta: ”Marjo T. Nurminen 
on tarttunut haastavaan aiheeseen, joka edellyt-
tää laajaa lähdepohjan tuntemusta, kielitaitoa ja 
kykyä ”katsoa” kansallisia ja valtiollisia teemoja 
osana laajempaa Itämeren kontekstia… Nurmi-
nen on onnistunut erinomaisesti runsaasti aikaa 
vaatineessa työssä.”

Marjo tunnetaan teoksestaan Tiedon tyttäret, 
joka sai vuoden 2008 Tieto-Finlandia-palkinnon. 
Hänen toinen tietokirjansa, Maailma piirtyy kar-
talle, oli vuoden 2015 Tieto-Finlandia-ehdokas.

JUHLAKIRJA PROFESSORI HENRIK 
MEINANDERILLE 19.5.2020 (SILTALA)

 Henrik Meinanderin täyttäessä 60 vuotta hänen 
kollegansa, ystävänsä ja oppilaansa halusivat onni-
tella häntä julkaisemalla juhlakirjan sanoen mm.

”Henrik on kirjoittanut niin yleisteoksia kuin 
elämäkertojakin... Hän on tutkinut niin tunne-
maisemaa, urheilua, sotaa kuin demokratian voi-
mavirtojakin, ja ajan mittaan päässyt perehtymään 
myös maailmaan Unioninkadun tuolla puolen...

Henrik Meinander on jättänyt jälkensä histo-
riankirjoitukseen, erityisesti Suomessa. Tutkijana 
ja kirjoittajana, opettajana, keskustelijana ja kom-
mentaattorina hän on niittänyt menestystä mo-
lemmilla kotimaisilla kielillä...”

He sanovat myös, että Henrikin polku Unio-
ninkadulle historian professoriksi on ollut epäta-
vallisen lyhyt – koulusta Unioninkadulta samalla 
kadulla sijaitsevaan työhuoneeseen. Me kulosaa-
relaiset tiedämme kuitenkin, että hänellä on ollut 
koko ajan toinenkin osoite; hänhän on syntyjään 
kulosaarelainen ja asuu täällä edelleen.

 
HENRIK MEINANDER: KALEIDOSKOOPPI, 

TUTKIELMIA SUOMEN HISTORIASTA 
(SILTALA)

Uudessa kirjassaan tietokirjailija ja Helsingin 
yliopiston historian professori Henrik Meinander 
kuvaa historian laajoja kaaria ja ristiriitoja läpileik-
kauksin. Hän sovelsi tätä menetelmää jo aiem-
missa kirjoissaan Suomi 1944 (2009) ja Samaan 
aikaan: Suomi ja maailma 1968 (2019). (Kustan-
nusosakeyhtiö SILTALA)

”Kulosaarelaiselta VENLA 
HIIDENSALOLTA odotetaan uutta 
romaania. Merkkejä on ilmassa.”
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MUISTO 20 VUODEN TAKAA

Kulosaaren maamerkki, Håkan Simber-
gin luoma Tesseraktin varjo, paljastettiin 
8.9.2000. 

Seuran pitkäaikainen ja pitkäikäinen jä-
sen lähetti tilaisuudesta valokuvia samalla 
kun kiitti Kulosaarelaiset ry:tä saaren hyväs-
tä hoitamisesta.

Kerran näinkin!
Seura kiittää tässä Tuula Taskista (95 v.) ja 

muitakin jäseniä aktiivisuudesta.

KULOSAARELAISET RY KIITTÄÄ MARIA 
ALEPAA

Alepan Mari on pitänyt hyvää huolta ku-
losaarelaisista, siitä kiitokseksi hän sai kuk-
kakimpun 16.6. Kulosaarelaiset-seuralta.

Pakettiautomaatti on Lehtipisteen hoita-
ma pakettipiste, josta johtuu, ettei se välttä-
mättä ole vaihtoehto kaikissa nettikaupois-
sa. Alepa on valmis välittämään palautetta 
automaattia hoitavalle taholle.

Muistakin toiveista on syytä kertoa Ale-
palle. Tekevät siellä parhaansa meidän pal-
velemiseksi, kun vain tietävät mitä me ha-
luamme. 

JUHLA- JA KOKOUSTILAA
Kulosaaren seurakuntasali taas käytössä. 

Sali soveltuu hyvin erilaisten juhlien, tapah-
tumien, kokousten ja koulutusten järjestämi-
seen. Tilasta löytyy valkokangas ja videotykki, 
äänentoisto sekä piano. Tila on vessaa lukuun 
ottamatta esteetön. 

Tiedustelut, varaukset, vuokraukset joko nu-
merosta 09 2340 3300 (ma, ti, to, pe klo 10-
14) tai herttoniemi.srk@evl.fi. Kysymyksiin 
tilasta vastaa Kulosaaren suntio: 09 2340 4115.

VAKIJUTTU: PUBIVISA KUPARILYHDYSSÄ KESKIVIIKKOISIN KLO 20-21:20

TULOSSA JOULU – VALMISTAUTUMINEN ALKAA

Hankinnat Lukutupaan syyskuussa 2020
Blässar Harry: Harryn runo- ja valokuvakirja; Carlson Kristina: Eunukki; Eliot Geor-
ge: Daniel Deronda; Haahtela Joel: Hengittämisen taito; Herlin Heikki: Tuollapäin on 
highway; Hotakainen Kari: Tarina; Hurme Juha: Suomi: Hämäläinen Karo: Kansal-
liskirjailija; Romaani Väinö Linnasta; Kinnunen Tommi: Ei kertonut katuvansa; Ky-
tömäki Anni: Margarita; Liehu Rakel: Valaanluiset koskettimet; Lindgren Minna: 
Aina on toivoa; Louis Édouard: Väkivallan historia; Lunde Maja: Mehiläisten historia; 
Lunde Maja: Viimeiset; Onkeli Kreetta: Meiltähän tämä käy; Rosenberg Riikka-Ma-
ria & Tuomarla; Ulla: Markiisitar de Sévignén kirjeet; Schulman Alex: Polta nämä 
kirjeet; Schulman Alex: Unohda minut; Soudakova Anna: Mitä männyt näkevät;  
Strout Elizabeth: Pikkukaupungin tyttö; Westover Tara: Opintiellä; Westö Kjell: Tritonus

LUKUTUPA AUKI TIISTAISIN JA 
TORSTAISIN KLO 16–19

TEEMAILTOJA TORSTAISIN KLO 18–19 
22.10. MARI HOLOPAINEN – Kulo-
saarelaisen kansanedustajan ja kaupungin-
valtuutetun ”Havaintoja eduskunnasta ja 
demokratian edistämisestä” 

19.11. KULOSAAREN MARTAT 75 
VUOTTA – Asiantuntijoina Elina  Seppälä 
ja Marttaliiton toiminnanjohtaja Marianne 
Heikkilä  

10.12. SUOMEN KULTAKAUSI – Mik-
ko-Olavi ja Elina Seppälä kertovat vuosi-
sadan vaihteen kulttuurielämästä ja esittele-
vät tuoretta kirjaansa.

JOULUBASAARI 19.12.

KORONATILANTEESTA RIIPPUEN.
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