
Ljus, glitter och glans att vänta på Brändö under den mörka vintern.
Dagligen ända fram till julafton glänser ett hus i ljus. Glädje, kvällspromenader och överraskningar, glögg och Lucia, 
vänlighet sprids.
Allt detta och mycket annat erbjuds på Brändös Juleljus-Festival, välkommen till vårt gemensamma  
evenemang, låt oss skapa en fridfull julstämning och öka trivseln på vår hem-ö!

Valoa, säihkettä ja loistoa on luvassa Kulosaareen pimeän talven keskelle.
Päivittäin aattoon asti syttyy saarellamme talo ja valo. Iloa ja yhteistä tekemistä, ulkoilua ja tähystämistä.
Glögiä ja Luciaa, jouluisia maisemia, lämpimiä tapaamisia.
Näitä kaikkia ja paljon muuta on tarjolla Kulosaaren Jouluvalo-Festivaaleilla.
Tervetuloa kaikkien yhteiseen tapahtumaan, luodaan naapurustoon ihana joulumieli
ja lisätään viihtyisyyttä kotisaarellemme!

1.	 Kulosaaren	ala-aste,	Kyösti	Kallion	tie	1
2.	 Brändö	Seglare,	Granfeltintie	10
3.	 Hopeasalmentie
4.	 Vanha	Kelkkamäki	19
5.		 Risto	Rytin	tie	6
6.		 Leposaari	ja	Ribbinginhovi,	Kulosaarentie	21–23
7.		 GVLK,	Lars	Sonckin	tie	5
8.		 Bomansonintie
9.		 Resonaari,	Kulosaaren	puistotie	26
10.		Ankkalampi-Ankdammen,	Lars	Sonckin	tie	3
11.		Kulosaaren	ostoskeskus,	Svinhufvudintie	1
12.		KULPS,	Kulosaarentie	2
13.		Ulkoilmaleffa,	Vähäniityntie	16
14.		As	Oy	Kyösti	Kallion	tie	6
15.		As	Oy	Risto	Rytin	tie	28
16.		Jouluvalouinnit,	Hopeasalmentie	23	B
17.		Väino	Aaltosen	tie	4
18			KSYK	ja	Kulosaaren	taidekoulu,	Domus	Kulosaarentie	4–8
19.		Armas	Lindgrenin	tie
20.		Kauneimmat	joululaulut,	Kulosaaren	kirkon	pihalla
21.		Risto	Rytin	tie	18
22.		Bertel	Jungin	tie	10
23.		Kulosaaren	kaikki	kodit	valaistu
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p ä ä k i r j o i t u s

Joulu tulee ja  kukaan 
ei  t iedä,  mikä on  
meidän Betlehemin 
tähtemme.

Julen närmar  
sig och ingen  
vet  vi lken vår  
Betlehems-
stjärna är. 

Halloween-viikonloppuna saimme  
ihastella naapureiden oivalluk-

sia. Tuleva Kulosaaren oma joulu - 
kalenteri antaa uusia kohtaamispaik-
koja saarelaisille - turvallisesti, kuten 
näinä aikoina kaikkien pitääkin.

Kukaan ei vielä lehden painoonme-
novaiheessa tiedä, mikä on Suomen 
kohtalo. Toivottavasti säästymme 
muun Euroopan lockdownilta ja 
voimme tukea erityisesti paikalli-
sia toimijoitamme. Ainut, mitä me 
Kulosaarelaiset ry:n hallitus voimme 
toivoa on, että saaren yhteisölliset 
tapahtumat saadaan toteutettua.

Me osaamme toimia vastuullisesti, 
tehdään yhteisistä tapahtumista tur-
vallisia ja ikimuistoisia!

Turvallista joulunalusaikaa!

Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf

K a n n e n  k u v a :  S u v i  H u t t u n e n

Under halloween-veckoslutet fick 
vi beundra våra grannars kre-

ativa uppfinningar. Brändös egen, 
kommande julkalender ger oss nya 
mötesplatser,  under trygga former 
som i dessa tider torde vara en själv-
klarhet.

Då denna tidning går i tryck vet 
ingen av oss vad Finlands öde kom-
mer att vara. Förhoppningsvis be-
sparas vi från den ”lockdown ” som 
ägt rum i det övriga Europa och att 
vi kommer att kunna  stödja speci-

ellt de lokala aktörerna. Det enda vi 
i Brändöborna r.f ’s styrelse kan öns-
ka är att våra gemensamma program 
på holmen kan genomföras.

Vi kan agera ansvarsfullt -  låt oss 
göra de gemensamma händelserna 
trygga och oförglömliga !

Önskar er alla en trygg förjulstid !

Satu Väkiparta
Kulosaarelaiset ry - Brändöborna rf

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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Henrik Meinander ei taaskaan pettänyt, 
vaan vahvisti uskoamme Lukutuvan 
teemailtojen vahvaan sivistykselliseen 

panokseen ja kulosaarelaisten valveutunee-
seen keskusteluhalukkuuteen. 

Helsingin yliopiston historian professori 
Meinander esittää teoksessaan Samaan Ai-
kaan – Suomi ja Maailma 1968, että tuo 
vuosi oli monella tavoin käännekohta, sa-
moin kuin vuosi 1944, jota hän kuvaa kir-
jassaan Suomi 1944 vuodelta 2009. Yleisesti 
ottaen vuotta 1968 romantisoidaan sanka-
ritarinana. Se muistetaan ennen kaikkea ra-
dikalisoituneesta opiskelijaliikkeestä ja Van-
han valtauksesta. Kuitenkin tuolloin myös 
maastamuutto (40.000 suomalaista lähti 
Ruotsiin) sekä siirtyminen maanviljelykses-
tä teollisuuden sijaan palveluammatteihin 
kiihtyivät. Samoin naisten emansipaatio ja 
työmarkkinoille astuminen lisääntyivät. Li-
säksi autoistuminen, kulutustottumukset ja 
estetiikka muuttuivat. Esimerkiksi opiskeli-
jat kasvattivat pitkät hiukset ja pukeutuivat 
yliopistolla puvun sijasta farkkuihin. Tuol-
loin valmistui myös peruskoulun mahdol-
listava lainsäädäntö. Siten tuo vuosi muutti 
käänteentekevästi monen suomalaisen arjen. 

Meinander korostaa kuitenkin, että ul-
koiset syyt ja suuret rakenteet, kuten maa-
ilmanpolitiikka (Vietnamin sota, Kiinan 
kulttuurivallankumouksen lopettaminen, 
Tsekkoslovakian miehitys, Biafran sota, kan-
sainväliset opiskelijaliikkeet ja USA:n sisäi-
nen mellakointi, mm. Martin Luther Kin-
gin murha) vaikuttivat arjen kokemustilaan 
ja sen myötä ”tulevaisuuden horisonttiin”. 
Samaan aikaan ilmenevät monet isot tapah-
tumat merkitsevät kuitenkin, että kansalai-
set tulkitsevat tilanteen hyvinkin eri lailla. 

Poliittisesti vuonna 1968 elettiin voima-
kasta Kekkos-kautta, vaikka presidentti itse 
oli pettynyt siihen, että sai kolmansissa pre-
sidentinvaaleissaan vain 2/3 äänistä. Sosiaa-
lidemokraatit tekivät linnarauhan Kekkosen 
kanssa, ja saivat siten myönnytyksiä omalle 
politiikalleen, vaikka eivät hyväksyneet Kek-
kosen tulkintaa venäjäsuhteista. 

Meinanderia on askarruttanut kysymys 
siitä, miksi pienet pohjoismaiset hyvinvoin-
tivaltiot, kuten Suomi ja Ruotsi, ovat pys-
tyneet säilymään toimivina demokratioina. 
Hänen tulkintansa mukaan siihen on kolme 
syytä: neuvotteleva poliittinen kulttuuri, 
talouskasvu sekä geopoliittinen asema. Vii-

meksi mainittua voi ihmetellä Suomen osal-
ta, mutta ilmeisesti Suomenlahti on ollut 
suojaava tekijä. Mitä poliittiseen kulttuu-
riin tulee, niin Meinander näkee kasvavan 
some-vaikutuksen uhkana edustukselliselle 
demokratialle.  

Kirjansa lopussa Meinander kysyy, kenen 
vuotta 1968 nyt muistellaan. Siihen ei ole 
yksiselitteistä vastausta. Tapahtumien moni-
naisuus muistuttaa kaleidoskooppia (Mei-
nanderin viimeisin kirja), jossa tarkastelu-
kulmaa muuttamalla saadaan uusi näkemys 
ja uusi ”totuus” esiin. 

TEEMAILTOJA LUKUTUVASSA 24.9.  JA 22.10.
Professori Meinander toi inspiraatiota kulosaarelaisille!  
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Uutena tuttavuutena on tällä kertaa 
tietokirjailija Marjo T. Nurminen.
Nurmisen ensimmäinen teos, Tiedon tyttä-
ret, voitti vuonna 2008 Tieto-Finlandia-pal-
kinnon ja hänen tuorein kirjansa, Itämeren 
tarina, on juuri ilmestynyt. Kirja vie ai-
kamatkalle merelliseen naapurustoomme 
karttojen kautta ja avaa kurkistusluukkuja 
Itämeren alueen historiaan ja nykyaikaan. 
Vanhat kartat peilaavat Nurmisen mukaan 
myös Kulosaaren kehitystä.

Nurminen arvostaa kotisaarestaan huo-
kuvaa historiaa, saaren väljyyttä ja vehreyttä 
ja mahdollisuutta katsoa horisonttiin.

Kauanko olet ollut alalla?
Olen toiminut journalismin parissa lähes 
30 vuotta. Ensimmäisen tietokirjani, Tie-
don tyttäret – Oppineita eurooppalaisia nai-
sia antiikista valistukseen julkaistiin vuonna 
2008. Tein toimittajan töitä freelancerina jo 
opiskeluaikana 1990-luvulla, jolloin opis-
kelin antropologiaa ja arkeologiaa Helsin-
gin yliopistossa. Laman aikana vakinaisia 
töitä ei juurikaan ollut tarjolla humanis-
teille. Kirjoitin ja myin juttuideoitani mo-
niin aikakauslehtiin. Pääsin Yleisradiolle 
kesäharjoittelijaksi ja sitä kautta erilaisiin 
tv-projekteihin ennen kuin sain vakituisen 
paikan tiedetoimittajana. Olin Yleisradios-
sa töissä vielä kahden ensimmäisen kirjani 
aikana. Ensimmäistä kirjaani jouduin usein 
kirjoittamaan öisin, mikä on hyvin tyypil-
listä tieto- ja oppikirjailijoille, kun kirjat 
syntyvät päivätyön ohessa.  

Oliko se toimittaja/kirjailija  
unelma-ammatti jo lapsena?
Kirjoittaminen oli intohimoni jo lapsena. 
Olen 12-vuotiaana kirjoittanut päiväkirjaa-
ni haluavani isona kirjailijaksi. Olen myös 
intohimoinen lukija, eihän kirjoittamaan 
opi kuin lukemalla. Kirjoittaminen on kul-
kenut elämässäni aina mukana. Arkeologit 
suuntautuvat yleensä tutkijoiksi joko muse-
oihin tai yliopistolle, mutta kun valmistuin, 
ei virkoja ollut tarjolla. Siksi päädyin toi-
mittajaksi ja myöhemmin tietokirjailijaksi.

Mikä on urasi huippuhetki  
tähän mennessä?
Kyllä se on aika huippuhetki, kun saa val-
miin kirjan käteen. Teen tiukan akateemi-
sen sapluunan läpi tätä työtä. Käyn läpi 
paljon lähdeaineistoa, ennen kuin rupean 
kirjoittamaan. Sitten professorit lukevat 

NAAPURI KULOSAARESSA
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käsikirjoitukseni eli vertaisarvioivat tekstin. 
Kirjoitusprosessi ja tekstin korjaaminen vie 
aikaa.  Lisäksi vielä kuvitus päälle eli kuvien 
etsiminen. Olen ollut onnekas, että kirjani 
ovat saaneet tunnustusta, kirjallisuuspalkin-
toja ja saaneet näin näkyvyyttä.

Tottakai myös se, että Royal Geographical 
Society myönsi minulle ja päätoimittajal-
le teoksesta Maailma piirtyy kartalle (The 
Mapmakers’ World: A Cultural History of the 
European World Map) Fordham-palkinnon, 
joka on suurin tunnustus, mitä Britannias-
sa myönnetään kartografian historiasta, oli 
upeaa.

Kirjoitin tämän toisen kirjani samaan 
aikaan myös englanniksi, koska kaikki 
käsikirjoitukseni tarkastaneet professorit 
olivat ulkomaalaisia. Kirja on käännetty 
myös ruotsiksi, saksaksi, venäjäksi ja kii-
naksi. Pääsimme esittelemään kirjaa myös 
Lontoossa ja Moskovassa. Koko tämä kir-
japrojekti on ollut valtavan suuri seikkailu 
ja hieno matka.

Onko unelmia työn suhteen?
Se, että osaisin jatkossakin valita sellaisia 
projekteja, jotka kiinnostavat niin paljon, 
että niiden eteen jaksaa ponnistella. Työssä-
ni prosessi on yhtä tärkeä kuin päämäärä. 
Ensimmäinen kirjani, joka käsittelee ensim-
mäisiä oppineita naisia Euroopassa ja nais-
ten asemaa tieteenhistoriassa, oli aihe, jota 
olin suunnitellut pitkään. Ensimmäinen 
kirja on aina se intohimoisin työ. Vaikka se 
olisi jäänyt ainoaksi kirjakseni, niin minun 
olisi ollut pakko kirjoittaa se. Sekin ilahdut-
taa, että sitä käytetään nykyään yliopistolla 
kurssikirjana sekä naistutkimuksessa että 
tieteenhistorian kursseilla.

Mitä muuta voisit  
kuvitella tekeväsi työksesi?
Ennen kuin lähdin akateemiselle uralle har-
rastin tosissani nykytanssia. Vuonna 1989 
hain ja pääsin opiskelemaan Kuubaan. Pää-
sin samaan aikaan Helsingin yliopistoon, 
mutta halusin katsoa Kuuban kortin olisiko 
se minun juttuni. Opiskeluvuoteni aikana 
kävi sitten niin, että Neuvostoliitto hajosi.  
Tässä ajasta tuli hyvä esimerkki siitä, miten 
maailmanpolitiikka vaikuttaa opiskelijan 
elämään: olin Havannassa ja sieltä loppui 
bensa. Viikon sisällä lakkasivat linja-autot 
kulkemasta emmekä päässeet kouluun, kun 
asuimme kampuksen ulkopuolella. Meni 
muutama viikko, kun kiinalaiset tulivat 

apuun, ja yhtäkkiä Havanna oli täynnä kii-
nalaisia polkupyöriä. Meillä oli sitten kiina-
laiset polkupyörät, joilla suhattiin kouluun. 
Yhtäkkiä lukukausimaksut nousivat val-
tavasti ja niin palasin vähän aikaisemmin 
Suomeen. Minun olisi pitänyt jatkaa tans-
sin opiskelua Suomessa, mutta näin jälkeen-
päin olen iloinen, että menin yliopistoon, 
vaikka kyllä se Kuuban keikka oli hieno 
seikkailu.

Miten löysit kartat ja  
kartografian historian?
Vanhat kartat tulivat elämääni mieheni 
kautta, hän on intohimoinen vanhojen 
karttojen keräilijä. Kun ensimmäinen kir-
jani menestyi niin hyvin, niin mieheni eh-
dotti, että kirjoittaisin yleistajuisen kirjan 
vanhoista maailmankartoista. Tajusin, kun 
olin vähän aikaa opiskellut kartografian his-
toriaa, että tämä on ihan oma maailmansa. 
Konsultoin monia alan professoreita, joilta 
sain pitkiä lukulistoja. Tutkimustyössä meni 
useampi vuosi. Miehelläni oli erittäin hyvät 
kontaktit Euroopan museoihin ja kirjastoi-
hin, joten pääsimme yhdessä tutustumaan 
fantastiseen alkuperäismateriaaliin, jopa 
keskiaikaisiin karttoihin Englannissa, Rans-
kassa, Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa, 
Italiassa, Vatikaanissa, Espanjassa ja Portu-
galissa. Olin aluksi suorastaan kauhuissani 
työmäärästä, miten oppisin kaiken, mutta 
vähitellen nälkä kasvoi syödessä. Vanhat 
kartat ovat nykyään koko perheen yhteinen 
harrastus. 

Miten ja koska päädyitte 
Kulosaareen?
Asuimme kantakaupungissa vanhassa ker-
rostalossa ylimmässä kerroksessa, jossa oli 
älyttömän pienet hissit. Kun odotimme 
esikoistamme, ostimme lastenrattaat jo 
ennen syntymää ja kokeilimme, saadaan-
ko rattaat hissiin, eikä saatu. Mieheni oli 
asunut Laajasalossa, ja kun on kesäpaikka 
Loviisan suuntaan, niin ajattelimme, että 
idästä päin olisi kätevää löytää asunto. Laa-
jasalo tuntui minusta kaukaiselta paikalta, 
joten päädyimme kompromissina Kulosaa-
reen. Emmekä ole katuneet päivääkään tätä 
kompromissia. 

Mikä on Kulosaaressa parasta? 
Tämä on ollut lasten kanssa hyvä paikka: 
koulut ja melkein kaikki harrastukset ovat 
löytyneet saarelta!  Lapsemme ovat käyneet 
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kaikissa mahdollisissa kirkon ja koulun ker-
hoissa sekä harrastaneet purjehdusta, ten-
nistä ja jumppaa. Tämä on kylä kaupungis-
sa. Ja saaren vehreys on ihanaa.

Mitä Kulosaaressa muuttaisit,  
jos voisit? 
Toivon, ettei ostarille tulisi mitään isoa 
asuntokompleksia. Kun ihmisillä on pal-
jon autoja ja kadut ovat kapeat, on vaikea 
käsittää, minne kaikki autot mahtuvat. 
Arkkitehdit puhuvat historian kerrokselli-
suudesta, ja minulle historioitsijana on to-
della tärkeää, että kun kävelee saarella, niin 
näkee eri aikakausien rakennuksia. Sillan 
toisella puolella nähdään toisenlainen alue, 
ja se on ok, kun on mahdollista suunnitella 
täysin uusi asemakaava. Kulosaari on kult-
tuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus, 
ja toivon, että se säilyisi sellaisena myös 
tuleville sukupolville. Ehkä eniten kaipaan 
saareen omaa kirjastoa. Paikkaa, jossa voisi 
luontevasti tavata naapureita ja viettää ai-
kaa.

Mitä teet Kulosaaressa  
muuta kuin asut? 
Minulla on työhuone kotona eli elämäni on 
pitkälti siis ihan fyysisesti täällä. Minulle on 
tärkeää lähteä työhuoneelta päivän aikana 
tekemään happihyppelyitä – muuten aivot 
eivät toimi. Täällä pääsee heti stressittö-

mään ympäristöön puistoihin, meren ran-
nalle ja Mustikkamaalle. 

Oletko tutkinut Kulosaaren  
vanhoja karttoja? 
Uusimpaan kirjaani Itämeren tarinaan olen 
valinnut yhden Helsingin kartan, jossa nä-
kyy Kulosaari 1700-luvun lopulla. Kulosaari 
näkyy monilla Ruotsin vallan aikaisilla kar-
toilla. Helsinki alkoi kehittyä 1750-luvulla, 
kun nykyiseen Suomenlinnan eli alun perin 
”Ruotsinlinnaan”, Sveaborgiin eli Viaporiin 
alettiin rakentaa Ruotsin ja koko Euroopan 
suurinta linnoitusta Venäjää vastaan.

Mikä on merkityksellisin  
paikka Kulosaaressa?
Kodin lisäksi tykkään siitä, että saarella on 
korkeuseroja. Kun katsoo kirkolle päin ja 
näkee kirkon kellotornin tietystä kulmasta, 
voi melkein ajatella olevansa jossain kes-
kieurooppalaisessa kylässä, jossa kirkko on 
korkeimmalla paikalla. Ja tottakai rannat 
ovat ihania, ne ovat toisiaan täydentäviä, 
rannat ja mäet.

Mitä harrastat? 
Meillä on hybridipyörät ja vähintään nel-
jä kertaa viikossa lähdemme pyöräilemään 
mieheni kanssa. Pyöräilemme Herttonie-
meen, Viikkiin, Myllypuroon tai Marjanie-
meen päin. Pyöräilemme intohimoisesti ke-

sät talvet. On päivän kohokohta, kun pääsee 
metsään tai meren rannalle, stressi laukeaa. 
Olen ratsastanut 40 vuotta ja harrastanut 
kaikkia ratsastuksen lajeja: koulu- este- ja 
maastoesteratsastusta. Tyttäreni ratsastaa 
myös, joten kivaa, kun meillä on yhteinen 
harrastus. Liikunta on hyvää vastapainoa 
kirjoittamiselle ja lukemiselle.

Mitä unelmia sinulla on?
Minulla on kaksi hyvin ajankohtaista unel-
maa. Toivon, että korona helpottuisi ja 
ettei Trump tule valituksi. Jos korona pit-
kittyy ja Trump valitaan, niin toivon itselle 
ja maailmalle kärsivällisyyttä. Unelmoin 
paluusta siihen ihanaan, tavalliseen arkeen, 
jossa ihmiset voisivat tavata toisiaan nor-
maalisti, eikä aamulla tarvitsisi pelätä, mitä 
rapakon takana on taas twiittailtu yön ai-
kana.:)

Onko jokin elämänviisaus  
sinulle tärkeä?
Ajattelen nykyään, että vähemmän on 
enemmän. Elämme nykyään kovin suori-
tuskeskeistä ja materiaalista elämää. Pitäisi 
osata välillä antaa armoa itselle ja muille. Ja 
muistaa, että ei tarvitse olla somessa suuna 
päänä mukana ihan kaikessa eikä haalia koti 
täyteen tavaraa. On suuri etuoikeus saada 
välillä rauhoittua luonnossa tai keskittyä lu-
kemaan hyvää kirjaa. 

Jokapäiväiset happihyppelyt meren rannalla tai puistoissa tauottavat  Marjo T. Nurmisen työpäivän.            kuvaaja: Patrik Lindström, © Merimieseläkekassa.
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Lehden tietoon oli tullut, että Rantatöy-
ry 2:n asunto-osakeyhtiössä oli päätetty 
siirtyä kaukolämmöstä ilmastoystäväl-

liseen maalämpöön. Asiahan on ajankoh-
tainen, sillä helsinkiläisiä on kehotettu siir-
tymään pois fossiilisista polttoaineista ja 
ehdotettu yhdeksi ratkaisuksi maalämmön 
käyttämistä.

Pyysimme kiinteistön edustajaa kerto-
maan, miten muutoksen oli päädytty, mitä 
kustannuksia siitä oli tulossa jne. Yhtiön 
hallituksen puheenjohtaja Mikko Jylhä 
kirjoitti meille oheisen tekstin, omakohtai-
sen näkemyksenä urakasta. Siinä on vasta-
ukset ainakin minun mieleeni tuleviin kysy-
myksiin, toivottavasti myös lukijoiden. 

5-vuotissuunnitelmaan oli lisätty läm-
mönjakopaketin uusiminen, koska se oli 
asennettu v. 2000 ja elinkaari sille on noin 
20 vuotta. Se on toiminutkin ilman kum-
mempia korjauksia. Pieniä vuotokohtia on 
kyllä näkyvissä liitoksissa, mutta ei mitään 
vakavaa. Ajatus kuitenkin sen hajoamisesta 
kesken kylmintä talvea ilman hyvää suun-
nitelmaa sai meidät hieman aikaistamaan 
projektia. Olin jostain lueskellut maaläm-
mön käytöstä myös kerrostaloissa ja se he-
rätti kiinnostuksen. Itselleni oli vastaan tul-
lut maalämpö lähinnä vain omakotitalojen 
lämmitysmuotona. Googlesta löytyi aihees-
ta nopeasti muutama artikkeli ja kaikissa 
niissä jäi päällimmäisenä mieleen säästöt. 

Sitten asia hetkeksi unohtui, ja vasta seu-
raavan yhtiökokouksen keskustelut-osiossa 
se sai uudestaan siivet alleen. Hanke sai 
kannatusta porukan kesken.  Päätimme 
ottaa sen seuraavan vuoden asialistalle. 
Isännöitsijältämme puuttui maalämpö-
projektista henkilökohtaista kokemusta, 

M aalä m m ö l lä  sääs töä  j a 
sy m pa t i aa

joten etsimme mielenkiintoisia toimijoita 
netin kautta ja lähetimme tarjouspyyntöjä. 
Loppujen lopuksi kolme toimijaa kävi ton-
tillamme esittäytymässä ja lupasivat lähet-
tää tarjouksen urakasta. Kyselimme myös, 
olisiko järkevää yhdistää naapuritaloyhtiöt 
projektiin, mutta kenenkään mielestä se ei 
ollut  järkevää tai tarpeellista. Kaikki tar-
vitsevat kuitenkin omat laitteet, joten hyö-
ty logistiikan ja kolmen yhtiön tarpeiden 
maaliin viemisessä vaikeuttaa ja hidastaa 
projektia liikaa. Päädyimme helppouden 
kustannuksella pitämään projektin omalla 
tontilla. 

Kaikki urakoitsijat olivat myyntipuheissa 
kutakuinkin samoilla linjoilla. Suuria eroja 
ei ollut. Jokaisella oli oma hyväksi havaittu 
tuotemerkkinsä laitteiston suhteen, joten 
reikien määrä versus laitekokoonpano vaih-
teli hieman. Hintakin noudatti karkeasti 
samaa linjaa. Kolmas toimija vetäytyi ai-
van loppumetreillä vedoten urakkamme 
pienuuteen suhteessa heidän hyvään työ-
tilanteeseensa. Selvästi markkinat vetävät. 
Tarkoituksemme oli viedä yhtiökokouksen 
päätettäväksi meidän valitsemamme toi-
mija ja päättää vain, otetaanko maalämpö 
vai ei. Meidän valintamme osui hieman 
pienempään, mutta selvästi vastuulliseen 
ja ketterään toimintaan pystyvä urakoitsija. 
Koimme saavamme hieman henkilökohtai-
sempaa palvelua. 

Näillä kriteereillä myimme maalämmön 
osakkaille:

- ekologisuus
- säästöt: Karkeasti urakkaan otettua lai-

naa maksetaan pois hinnalla, joka säästyy 
pudonneiden kaukolämpömaksujen osal-

ta. Laskelmissa laina on maksettu pois 12 
vuodessa eikä hoitovastike nouse yhtään. 
Tämän jälkeen säästöt siis vain kasvavat. 
Laskelmissa kymmenen vuoden jälkeen 
maalämmön huolto- ja korjauskulut tuovat 
tietysti hieman kuluja. Lisäksi säästämme 
noin 20 000,- , koska meidän ei tarvitse uu-
sia kaukolämmön lämpöyksikköä.  

- ARAn energia-avustukset: Selvitim-
me mahdollisuutemme saada avustusta ja 
näyttäisi todennäköiseltä saada urakasta 
noin 20% avustusta. Huomattava määrä 
siis. Suurimmat vaikuttavat tekijät e-luvun 
pienenemiseen meillä ovat ikkunaremontti, 
alkuperäisen öljylämmityksen muuttami-
nen maalämpöön ja patteriventtiilien uusi-
minen. Kaikkea verrataan siis alkuperäiseen 
60-luvun tasoon. 

Tällä hetkellä urakka on yli puolen välin. 
Kahdeksan noin 300 metrin mittaista rei-
kää on porattu pihalle. Ensi viikolla alkaa 
kaivuut näiden reikien välille ja läpivien-
ti lämmönjakohuoneeseen. Siellä laitteet 
on vaihdettu, kaukolämpö katkaistu. Toi-
mimme nämä kaksi viikkoa pelkillä säh-
kövaraajilla, kunnes saamme maalämmön 
toimintaan. Toistaiseksi kaikki on mennyt 
mainiosti. Hieman meluhaittaa tietysti 
porauksesta tulee muutaman viikon ajalta. 
Maan aukirepimisessä pysytään aika maltil-
lisissa toimissa. 

Tarkoitus olisi kerätä talven ajan ko-
kemusta järjestelmästä ja sitten päättää 
mahdollisista linjasäädöistä ym. Urakoitsi-
ja valvoo etänä järjestelmää pari vuotta ja 
mahdollisesti tämänkin jälkeen huoltosopi-
muksella. Mielenkiinnolla jäämme seuraa-
maan järjestelmän toimivuutta ja energia-
säästöjä… 

TYÖMAA VIIKOLLA 2TYÖMAA VIIKOLLA 2 TYÖMAA VIIKOLLA 4     TYÖMAA VIIKOLLA 4     

T E K ST I :  M I K KO  J Y L H Ä

K U VAT:  M A I J A  PA KO M A



Korkeasaaren eläintarha on avoin-
na vuoden jokaisena päivänä, myös 
jouluna. Talvella Korkeasaaressa voi 

nauttia ulkoilusta rauhassa, sillä etenkin 
arkisin vierailijoita on vähän. Vuosikortilla 
vierailulla voi käydä niin usein kuin haluaa, 
vaikka joka päivä.

Lux Korkeasaari tuo valoa 
joulupäivästä alkaen
Lux Korkeasaari tuo jälleen valoa vuoden 
pimeimpään aikaan. Tapahtuman ajan 
25.12.2020–10.1.2021 Korkeasaari on 
avoinna klo 10–19, sisäänpääsy suljetaan 
klo 18. Normaalit pääsylippuhinnat ja vuo-
sikortit ovat voimassa tapahtumassa. 

Lux Helsingin satelliittitapahtumassa 
tunnelmallisesti valaistu reitti kuljettaa läpi 
Korkeasaaren valoteokselta toiselle. Ravin-
tolat Karhu ja Pukki tarjoavat ruokaa ja 
lämmintä juomaa. Monet eläimistä vetäy-
tyvät pimeän tullen lepäämään eikä hereillä 
olevia eläimiäkään häiritä valaisemalla tar-
hoja. Saapumalla jo valoisaan aikaan ja vii-
pymällä iltaan, voi nähdä sekä eläimet että 
valaistun Korkeasaaren.

Lux Korkeasaari -tapahtumassa vierai-
levat ovat mukana turvaamassa uhanalais-
ten lumileopardien tulevaisuutta. Jokaista 
maksettua vierailua kohden lahjoitetaan 
euro luonnonvaraisia lumileopardeja suo-
jelevan Snow Leopard Trust -järjestön työ-
hön.  

Tapahtuman vierailijamäärää rajoitetaan, 
joten kaikkien vierailijoiden tulee varata 
paikka ennen saapumista. Lue lisää: kor-
keasaari.fi/lux

Lähde lämpöön, Korkeasaaren 
tropiikkiin
Korkeasaaren troppisissa taloissa voi sul-
kea silmät ja kuvitella hetken olevansa 

K o r k e a s a a re s s a  
on nyt tilaa ulkoilla
T E K ST I :  LOT TA  K I VA LO  •  K U VAT:  A N N I K A  S O R M U N E N

etelän lämmössä. Ama-
zonia-talossa tapaat 
uteliaat pikkuapinat, 
äänekkäät papukaijat 
sekä ihmeelliset anke-
riasmatosammakot ja 
aksolotlit. Africasia-ta-
lossa kuljet sademetsän 
vehreydestä savannille 
ihmetellen sammal-
sammakoita, okapiruja, 
käärmeitä ja vapaana 
lentäviä balinkottarai-
sia. 

Tiesitkö, että Korkea-
saaressa tropiikin läm-
möstä voi nauttia hyväl-
lä omallatunnolla. Talot 
lämmitetään päästöttö-
mästi hukkalämmöstä 
kierrätetyllä Helenin 
kiertolämmöllä. 

Huomioithan kanssa-
vierailijat, eläintenhoita-
jat ja eläimet käyttämällä 
sisätiloissa kasvomaskia 
ja huolehtimalla turva-
väleistä.

Africasia-talo tuo kesän talven keskelle. 

Amazonia-talossa elävät erittäin 
uhanalaiset kultatamariinit kuuluvat 

leijonatamariineihin. 
Värikkäät nuolimyrkkysammakot ovat 
kotoisin Etelä- ja Väli-Amerikan sademetsistä 

Tällä kupongilla saat Mustikkamaan lipunmyynnissä Korkeasaaren

vuosikortista 50 % alennuksen. 1 ostokerta / kuponki, kerralla

ostettavien vuosikorttien määrää ei ole rajoitettu. Etu voimassa

10.1.2021 saakka. vuosikortti on voimassa vuoden ostopäivästä.

Nappaa

naapurietu pukinkonttiin 

25 € (50 €)

10 € (20 €)

15 € (30 €)

15 € (30 €)

vuosikortti

-50 %

Hinnat

Aikuinen

Lapsi 4-17 v

Eläkeläinen

Opiskelija
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Lehtemme uutta numeroa jaettaessa 
meillä on jo tiedossa Finlandia-palkit-
tujen nimet. Tieto-, lasten- ja nuorten- 

sekä kaunokirjallisuuden Finlandia-pal-
kitut julkistetaan 25.11.2020, aikaamme 
sopivalla tavalla suorassa TV-lähetyksessä 
klo 19.

Sota-aika ja erilaiset kriisit ovat ilmeisesti 
tulleet jäädäkseen myös kaunokirjallisuu-
teen. Tommi Kinnusen uutuusromaani Ei 
kertonut katuvansa, WSOY 2020, 351 s., 
puhuu niistä naisista, jotka lähtivät saksa-
laisten matkaan töihin, rakastajattarina tai 
muusta syystä. Kirja kertoo viidestä naises-
ta, jotka palaavat Suomeen Norjasta päät 
kerittyinä, kävellen, tietämättä vastaan-
otosta ja kotimaan tilanteesta mitään. Ym-
märsin toki etukäteen, että sotakokemukset 
ovat kovia, mutta näistä naisten kokemuk-
sista en aikaisemin tiennytkään.  Tommi 
Kinnunen kirjoittaa lineaarista proosaa, 
kieli on maalailevan kaunista; hänen kirjoi-
tustapaansa on verrattu Elena Ferranteen.

Toinen uutuuskirja, Anni Kytömäen 
Margarita, Gummerus 2020, 552 s., ker-
too myös sodasta ja sen jälkeisestä jälleenra-
kentamisen ajasta. Sodan traumatisoivasta 
vaikutuksesta on tässäkin kysymys. Palaan 
tähän kirjaan myöhemmin.

Heidi Köngäksen teos Sandra ilmestyi 
jo muutama vuosi sitten, Otava 2017. Kes-
kiössä on Sandra, huutolaistyttö, josta tu-
lee torpparinvaimo. Kyse on sisällissodasta, 
mutta kirjassa molemmat puolet ovat vää-
rässä, ”surulla ei ole loppua, mutta onnella 
on”.

Christine de Mazières on julkaissut 
Ranskassa kaksi romaania, Trois jours à 
Berlin ja La Route des Balkans, Sabine 
Wespieser 2019 ja 2020, 180 s., ja 179 s. 
Molemmat kertovat raakuuksista, joihin 
tänä päivänä törmäämme, oli sitten kyse 
diktatuurista tai ihmissalakuljetuksen uh-
reista. Väkivalta eri muodoissaan on kau-
nokirjallisuudenkin rakennusaineita, joista 
ei kerrota vain niiden itsensä takia, vaan 
niillä on loppujen lopuksi positiivinen tar-
koitusperä.

Kokonaan toinen kysymys on kaunokir-
jallisuuden uudistaminen. Temaattisesti, 
aiheiden puolesta, niin että uusia, ennen 
käsittelemättömiä aiheita kuvataan perin-

teisesti tai sitten kerrontateknisesti niin että 
koko kerrontaperinnettä uudistetaan. 

Uusi aihe käsittääkseni on naisen itse-
määräämisoikeus omasta kehostaan. Mo-
nika Fagerholmin Kuka tappoi bam-
bin? (Vem dödade bambi?, suom. Laura 
Jänisniemi), Teos 2019, 222 s., sai juuri 
Pohjoismaiden Ministerineuvoston suuren 
kirjallisuuspalkinnon. Se on kirja pikku-
kaupungista, sen valtasuhteista, porvaris-
ton hillitystä charmista, vaikenemisesta, 
tyttöjen välisestä ystävyydestä, raiskaukses-
ta.

Anni Kytömäen Margaritassa on kyse 
myös Sennistä ja hänen oikeudestaan 
omaan kehoonsa ja lapseensa. Näissä kah-
dessa teoksessa kirjoitetaan uudesta teemas-
ta perinteisemmin.

Rebecca Solnit kirjoitti pamflettinsa 
Miehet selittävät minulle asioita (Men 
Explain Things to Me, suom. Pauliina 
Vanhatalo), S&S 2019, 192 s., jo vuonna 
2014. Se päättyy toteamukseen ”feminismi 

on radikaali käsitys siitä, että naiset ovat 
ihmisiä”. Nämä ihmiset kirjoittavat uudella 
tavalla rakkaudesta, avioliitosta, pettämi-
sestä, onnesta, arjesta. Tällaisia uusia tapo-
ja kirjoittaa edustavat pienessä otoksessani 
Rachel Cusk, jonka trilogian on kustanta-
nut Suomessa S&S, Ääriviivat (Outlines), 
Siirtymä (Transit) ja Kunnia (Kudos) 
vuosina 2016, 2019 ja 2020, suom. Kaisa 
Kattelus ja Jenny Offill, Syvien pohdin-
tojen jaosto (Dept. of Speculation, suom. 
Marianna Kuortti), Gummerus 2018, 
237 s. Näissä viimeksi mainituissa teoksissa 
naisen ääni saa uudenlaisen ja toisenlaisen 
kirjallisen muodon. Tätä pyrkimystä kan-
nattaa seurata myös tulevaisuudessa! Olen 
aikaisemmin kirjoittanut Maggie Nelsonis-
ta, joka kuuluu samaan uudistajien sarjaan.

Kolmas teossarja, jota olen viime aikoina 
lukenut, on Marcel Proustista kirjoitetut 
teokset, Józef Czapskin Lost time. Lectu-
res on Proust in a Soviet Prison Camp, 
(translated from French by Eric Kalpeles), 
NYRB, 2018, 90 s. ja Olof Lagercrantzin 
Proustia lukiessa (Att läsa Proust, suom. 
Juhani Salokannel), Otava 2007, 208 s. 
Miten erilaisista oloista onkaan näissä kyse: 
Józef Czapskin teoksessa neuvostoajan pi-
dätysleirissä, äärioloissa esitetty muistin 
varainen tulkinta Proustin lukemisesta ja 
Olof Lagercrantzin kansankodissa Ruot-
sissa kirjapaljouden keskellä kirjoitettu 
analyysi järkälemäisestä, kaikkien kirjaili-
joiden kerrontatapaan vaikuttaneesta, Mar-
cel Proustin A la recherche du temps perdu, 
Kadonnutta aikaa etsimässä -sarjasta. Sitä 
on lukenut radiossa ääneen näyttelijä Erja 
Manto. Menossa on sarjan suomennosten 
10. ja viimeinen osa. Kirjasarjaa ovat suo-
mentaneet Pirkko Peltonen, Helvi Nurmi-
nen, Inkeri Tuomikoski ja Annikki Suni. 
Yleisradion Manton luennassa kyseessä on 
kulttuuriteko!

Huomaan kirjoittaneeni tällä kertaa aika 
synkästi. Ehkä synkkyyteen on syynsä; huo-
menna on Pyhäinmiesten päivä ja korona-
virus leviää ympäri maailmaa. Iloista on se, 
että Helsingin kirjamessut järjestettiin tänä 
vuonna virtuaalisesti ja mielenkiintoiset 
sessiot saivat saman määrän katsojia kuin 
viime vuonna ns. normaalit messut kävijöi-
tä eli 90 000!
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IRJALLISUUSELÄMÄÄ Seurakunta on ollut läsnä kulosaarelais-

ten arjessa ja juhlassa sadan vuoden ajan. 
Kulosaaren kaksikielinen seurakunta 
irtautui 1.6.1921 Helsingin pitäjän seu-
rakunnasta ja samalla syntyi itsenäinen 
Brändön huvilakaupunki. Vuoden 2021 
aikana seurakuntaa juhlitaan konser-
tein, kävelykierroksin ja keskustelutilai-
suuksin.

Juhlavuoden avaustapahtuma 
Laskiaissunnuntaina 14.2.2021 klo 11-13.
Hernerokkaa Kirkonmäellä

Kaikki kulosaarelaiset tervetulleita!

Muistojen keruu
Kastejuhlat, pyhäkoulut, päiväkerhot, rip-
pileirit, häät, hautajaiset… Juhlavuoden 
aikana Kulosaaren Kirkkovakka ry kerää 
muistoja seurakuntaan liittyen. Lähetä tari-
nasi ja mahdolliset valokuvasi pappi Jenni 
Kalliolle: jenni.h.kallio@evl.fi. Muistojen 
päivää vietetään seurakuntasalissa keväällä. 
Kaikki ovat tervetulleita mukaan muistele-
maan yhdessä seurakunnan vanhojen työn-
tekijöiden kanssa. Kertyneitä muistoja on 
tarkoitus myös tallentaa SKS:n kansanru-
nousarkistoon.

HELENA VALTIAN KORONAPÄIVÄ-
KIRJA 2020 ilmestyi syyskuun lopulla 
BoD-julkaisuna. Kirjan voi hankkia e-kir-
jana netistä (Esim. Adlibris.fi./kirja.elisa.fi/
bod.fi).

”Viime kevät oli eräs itsenäisyytemme 
ajan harvinaisimmista ajanjaksoista: Koro-
na-pandemian aiheuttama yhteiskunnan lä-
hes täydellinen sulkeminen ja ihmisten eris-
täminen. Sen ajan tapahtumia, tuntoja ja 
ajatuksia aloin kirjoittaa päiväkirjan muo-
toon, joka päivälle oma teksti. Se on ajan-
tasaista korona-ajan historiaa. Innoituksena 
usein oli artikkeli päivän lehdestä tai joku 
muu ajankohtainen tapahtuma, joista sitten 
kehittelin vapaasti erilaisia elämää sivuavia 
aiheita. Tätä kirjaa ei hevillä aika haalista, 
jokainen varmasti muistaa kevään 2020 vie-
lä pitkään.” (Helena Valtia)

Helena Valtia kirjoitti päiväkirjaa koto-
naan Kulosaaren puistotiellä 58 päivän ajan. 
Kulosaarelaisten on helppo löytää kirjasta 

100 Vuotta Kulosaaressa100 Vuotta Kulosaaressa

Juhlavuoden järjestelyistä vastaa Kulo-
saaren Kirkkovakka ry yhdessä seurakunnan 
kanssa.

Kirkkovakka on vuonna 1965 perustettu 
yhdistys, jonka tehtävä on luoda yhteyksiä 
ja tukea seurakuntaa ja nuorisotyötä Ku-
losaaressa. Yhdistyksen jäsenyys on kaikille 
avoin. Lisätietoja: jenni.h.kallio@evl.fi.

yhtymäkohtia omaan elämäänsä. Korona-
viruksen viipyessä yhä keskuudessamme on 
teksti sekä historiaa että tätä päivää.

Näytteet kirjan alusta ja lopusta:
17.3. ensimmäinen päivä, ensimmäiset 

lauseet:
Tänään alkoivat hallituksen tiukat toi-

met ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseksi 
poikkeuslailla. Viimeksi tätä käytettiin, kun 
talvisota syttyi. Eli, onko meillä nyt sodan-
kaltainen tilanne?

13.5. viimeinen päivä, viimeinen kappale:
Jään odottamaan kesää ja toivottavasti pa-

rempia aikoja. Epidemioita ja pandemioita 
on aina ollut ja tulee olemaan. Ne tulevat 
ja menevät, osa sairastuu ja kuolee. Toiset 
eivät sairastu ja vaikka sairastuvatkin, para-
nevat. Se on elämää, se.

VENLA HIIDENSALOn SURUTTO-
MAT ilmestyy maaliskuussa 2021. Se on 
Venlan neljäs romaani. Edellinen Sinun 
tähtesi on taiteilijaromaani, jossa keskiössä 
on Albert Edelfelt. Suruttomat-kirjan pää-
henkilö on Helmi, Tyko Sallisen puoliso.

Kirjoja kulosaarelaisi lta 
– täydennyksiä lehteen 2020-5

9



KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 13
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

Olivia Sofia Lönn tunnetaan suoma-
laisena naisarkkitehtina paremmin-
kin kutsumanimellään Wivi. Hän 

oli syntynyt vuonna 1872 ja oli siten sekä 
ikä- että työtoveri Kulosaaressa vaikutta-
neille Oscar Bomansonille ja Bertel Jun-
gille. Wivi Lönn oli oman aikansa sangen 
harvoista naisarkkitehdeista ensimmäinen, 
joka aikanaan perusti myös oman arkkiteh-
titoimistonsa.

Wivi Lönn aloitti koulunkäyntinsä koti-
kaupungissaan Tampereella, mutta joutui 
taloudellisista syistä keskeyttämään sen jo 
ennen ylioppilaaksi ehtimistään. Pian hän 
kuitenkin aloitti suunnittelijan opintonsa 
Tampereen silloisen teollisuuskoulun ra-
kennusosastolla, sen ainoana naisoppilaana, 
ja valmistui sieltä sitten aikanaan luokkan-
sa priimuksena. Sen jälkeen hän pääsikin 
jo noilla ansioillaan sekä erittäin taitavana 
piirtäjänä Teknillisen korkeakoulun edeltä-
jään Helsinkiin, varsinaista arkkitehtuuria 
opiskelemaan.

Valmistuttuaan sitten arkkitehdiksi vuon-
na 1896 hän työskenteli ammattiuransa al-
kuvuodet Armas Lindgrenin toimistossa, 
tämän läheisenä yhteistyökumppanina. Sik-
si on oletettavaa, että hänen kädenjälkeään 
on näkyvissä Kulosaaressa ehkä useissakin 
noiden aikojen huviloissa, mutta pelkäs-
tään Lindgrenin nimiin merkityissä. Hänen 

Wivi Lönn, ensimmäinen lajissaan   
T E K ST I :  H E I K K I  K U K KO N E N

K U VAT:  A R K I STO I STA

omissa nimissään, pääsuunnittelijana, on 
kuitenkin saaremme Huvilakiinteistöt -kir-
jassa mainittu sentään yksi, Marsalkantie 
16:ssa aikanaan sijainnut, mutta jo 1970 
-luvulla pois purettu rantahuvila. Samassa 
kirjassa on onneksi kohtalaisen hyvä mus-
tavalkoinen valokuva Wivi Lönnin jo puo-
lisen vuosisataa sitten kadonneesta työstä.

Wivi Lönnillä on Kulosaaressa histo-
riassa toinenkin asema. Hän näet oli ton-
tinomistajan roolissa aika monen tuohon 
aikaan vielä rakentamattoman saaremme 
tontin kohdalla. Tämäkin henkilöhistoria 
käy ilmi Huvilakiinteistöt-kirjasta. Asuiko 
Wivi Lönn kenties Kulosaaressakin, ei käy 
ilmi samaisesta kirjasta, vaan sen seikan sel-
vittäminen vaatisi muihin arkistolähteisiin 
kaivautumista.

Wivi Lönn mainitaan lähdekirjallisuu-
dessa, yhdessä Armas Lindgrenin kanssa, 
toisena pääsuunnittelijana kahden ison ja 
merkittävän kohteen suunnittelussa, nimit-
täin Tallinnan Estonia teatterin sekä Helsin-
gin Uuden ylioppilastalon kohdalla. Mo-
lemmat olivat arkkitehtikilpailujen voittoja.

Lönnin oman toimiston tuotanto oli 
tuohon aikaan nähden sangen laajaa, eri-
tyisesti useiden voitettujen arkkitehtikilpai-
lujen ansiosta. Se käsitti pääasiassa kouluja 
eri puolille Suomea ja Viroa, yhteensä yli 
20 kappaletta mm. Joensuun ja Mikkelin 

yhteiskoulut. Tampereen tyttölyseo ja yli-
oppilaskuntatalo Tartossa lienevät myös 
tunnettuja sekä varsin alkuperäisen oloisina 
säilyneitä.

Wivi Lönn poikkesi muista arkkitehdeis-
tä edellä kuvatun opiskeluhistoriansa alku-
vuosien ansiosta, sillä hän pystyi itse teke-
mään myös suunnittelemiensa rakennusten 
lujuuslaskelmat sekä laatimaan konstruk-
tiopiirustuksetkin.

Hän sai myös nimeään kantavat kadut 
sekä Tampereelle että Jyväskylään. Hänelle 

myönnettiin professorin hc arvoni-
mi vuonna 1959.

Wivi Lönn eli pitkän elämän ja 
kuoli 94-vuotiaana.

Hän jätti jälkeensä myös erittäin 
suuren piirustuskokoelman, jonka 
yksityiskohtainen tutkiminen on 
vasta aloitettu.

Toimituksen (Kirsti Santahol-
man) lisäys:

Wivi Lönnin Kulosaareen piirtä-
mästä huvilasta on kerrottu aikai-
semmin Kulosaarelaiset-lehdessä. 
Se sijaitsi nimittäin samalla tontilla 
kuin Wäinö Aaltosen atelier ja oli 
itse asiassa Wäinön perheen koti 
vielä 1950-luvulla.

Heikki kysyy yllä, asuiko Wivi 
Kulosaaressa. Kyllä hän asui vuo-
desta 1918 vuoteen 1928 asti, 
jolloin hän muutti piirtämän-

Wivi Lönn työhuoneessaan

Wivi Lönnin piirtämä huvila  
Hopeasalmen rannalla, rakennettu 1911,  

purettu 1970-luvulla
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sä NNKY:n liiton talon, nykyisen hotelli 
Helkan ylimpään kerrokseen rakennettuun 
asuntoon kauppaneuvos Hanna Parviaisen 
kanssa. Wivin talo ja koti Kulosaaressa si-
jaitsi Armas Lindgrenin tien numerossa 16. 
Wivin muutettua keskustaan talossa asui 
hänen sukulaisiaan, sisar Aina Sucksdorff 

Tampereen paloasema, vuodelta 1908

Ebeneser-koulu;  
Helsinginkatu 3-5;  
Helsinki; vuodelta 1908

ja tämän tytär Aina Grönlund perheineen 
sekä poika Eyvind Sucksdorff myös perhei-
neen. Kiinteistössä asuu edelleen Eyvindin 
jälkeläisiä. Sattumoisin Eyvindin vaimo oli 
tämän tekstin kirjoittajan puolison täti ja 
Christian-poika hänen serkkunsa. Maailma 
on pieni, Kulosaari vielä pienempi.

PS Wivi Lönnistä on tulossa romaani al-
kuvuodesta 2021. Kirjailija Pirkko Soinisen 
Valosta rakentuvat huoneet kertoo arkkitehti 
Wivi Lönnistä. (Bazar Kustannus www.ba-
zarkustannus.fi)
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T E K ST I  J A  K U V AT:  S E P P O  PA R K K I N E N
KOTISAAREN POLUILTAKOTISAAREN POLUILTA

Osa 5

Helsingin nimikkoeläin orava, Sciurus vulgaris, on sonnustautunut harmaa-
seen talviturkkiin, tulee talvesta sitten millainen tahansa. Saarellamme kur-
rella on hyvät olot, ruokaa löytyy niin kävyistä kuin linturuokintapaikoilta.

Mihin se herkkukätkö tulikaan 
kaivettua? Vaikea muistaa ja hankala 
lumen alta löytää…

Kun on suuret silmät, pitkät korvat ja komeat viiksikarvat, kyllä 
pärjää – ja hurmaa! 

Paksu talviturkki suojaa viimalta ja 
 pakkaselta kuin paras untuvatakki.

12



KOTISAAREN POLUILTAKOTISAAREN POLUILTA

…mutta vaihtelua voi 
hakea vaikka 
talipalloista.

Ei tarvitse olla liito-orava taittaakseen taivalta ilmateitse – oravan oikotie  
kirkonmäen männystä toiseen. 

Käpyjen siemenet 
ovat oravan vahvaa 

perusravintoa…
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Kiitos, mutta tänään minulla ei ole sipulipäivä, sanoi herra, 
jolle tarjottiin sipuleita aurinkoisena syyspäivänä ostos-
keskuksessa. Mutta monella muulla oli, ja Kulosaarelaiset 

ry:n ostamat kukkasipulit hupenivat nopeasti ahkerien ja puu-
tarhataitoisten saarelaisten pusseihin.

Tänä pandemiavuonna Kulosaari-päivä jäi pitämättä, mutta 
jotakin hauskaa piti järjestää. Kulosaarelaiset ry:n puheenjoh-
taja Satu Väkiparta keksikin, että laitetaan Kulosaari kukki-
maan keväällä. Helmililjan, narsissin, scillan eli idänsinililjan, 
tulppaanin ja ukkolaukan sipuleita ostettiin tuhansia, yli sata 
kiloa. Hyvin rusakoille ja kaniineille maistuvat lajit kuten 
krookukset jätettiin tilauksesta pois. Ensi keväänä pihoilla, ka-
tujen varsilla, pensaiden alla ja metsän reunassa hohtavat sini-
set, valkoiset ja oranssit kukat ovat suurella todennäköisyydellä 
kukkatalkoidemme tulosta. Kiitoksia kaikille puutarhureille. 
Toivotaan että sipulit talvehtivat hyvin ja saamme talven jäl-
keen kaunista silmänruokaa.

Sipulipäivä
T E K ST I :  H E I D I  H E L K A M A-TA LV E L A

K U VAT:  I N G E  E N G ST R Ö M  J A  S AT U  VÄ K I PA RTA

Sipulikasvien loistoa keväällä 2020.

Sipulien jakoa Lukutuvan edessä.
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Hääyö, mitä se on?
1) Hääyö on häiden jälkeinen yö, jonka 

hääpari viettää yhdessä. 
2) Hääyöllä voidaan tarkoittaa myös seu-

rakuntien Suomessa järjestämiä yöllisiä 
yhteisvihkimistilaisuuksia. Tilaisuuk-
sissa pariskunnat voivat mennä naimi-
siin usein ilman ennakkoilmoittautu-
mista ja vähällä vaivalla. (Wikipedia)

Kaikkien aikojen ensimmäistä Hääyö-ta-
pahtumaa vietettiin vuonna 2009 pääkau-
punkiseudun vanhimmassa rakennuksessa, 
keskiaikaisessa Vantaan Pyhän Laurin kir-
kossa. Idean kirkollisten vihkimisten yöstä 
keksi Tikkurilan seurakunnan kappalainen 
Heikki Leppä.

Hääyöstä tuli niin suosittu, että mal-
li vaivattomasta, mutta tunnelmallisesta 
vihkitapahtumasta on sittemmin levinnyt 
muillekin paikkakunnille. Tikkurilan seura-
kunnan vuotuinen tapahtuma on nykyään 
myös rekisteröity tavaramerkki.

Kulosaaren kirkossa on nyt järjestetty 
hääyö-tapahtuma kaksi kertaa. 

Ensimmäinen hääyö järjestettiin 
02.02.2020. Silloin vihittiin seitsemän paria.  

Lauantaina 10.10.2020 kahdeksan paria 
sai toisensa kynttilöin valaistussa kirkos-
sa. Tarjolla oli kymmenen vihkiaikaa, jot-
ka kaikki täyttyivät nopeasti, mutta sitten 
tuli muutama peruutus ja lopullinen luku 
oli kahdeksan. Vihkimässä oli kolme pap-
pia, soittamassa kaksi kanttoria. Kulosaaren 
Kirkkovakka ry tarjosi tilaisuuteen valoku-
vaaja Mats Vuorenjuuren, jonka kuvia on 
tässä artikkelissa, ja Kulosaaren kukka mor-
siuskimpun ja vieheen. 

Parit kutsuttiin kirkolle puolta tuntia en-
nen omaa vihkiaikaansa. Kukin sai käydä 
vihkipappinsa kanssa pienen keskustelun. 
Sakastissa käytiin läpi vihkimiseen liittyvät 
paperiasiat, itse toimituksen yksityiskohdat 
ja tutustuttiin lyhyesti.

Häämarssit parit saivat toivoa jo etu-
käteen kuuden marssin listasta ja aikaa jäi 
myös virrelle tai musiikkiesityksellekin, 
vaikka vihkimiset pidettiin puolen tun-
nin välein. Illan aikana kuultiinkin muun 
muassa Ylioppilaskunnan laulajien kvartet-
tia ja Jore Marjarantaa. 

Tälläkin kertaa vihkiseurueet olivat, hää-
yön hengen mukaisesti, pieniä. Osa pareista 
tuli vihittäväksi kahdestaan, osa lastensa tai 
vanhempiensa saattamina. Vaikka vihkiti-
laisuudet olivat pieniä, olivat ne tummene-

Hääyö Kulosaaren kirkossa
T E K ST I :  J E N N I  K A L L I O  J A  K I R ST I  S A N TA H O L M A

K U VAT:  M ATS  V U O R E N J U U R I

vassa lokakuun illassa sitäkin tunnelmalli-
sempia ja kaikille varmasti ikimuistoisia.

Moni pareista tuli paikan päälle matkan 
takaa. Vihkiminen Kulosaaressa yhdistyi 
näin pieneen häämatkaan. Vihkitilaisuuden 
jälkeen seurakunta tarjosi halukkaille seura-
kuntasalissa lasilliset alkoholitonta kuohu-
vaa ja sydänsuklaita. Moni jatkoi iltaansa 
illalliselle ja hotelliin viettämään hääyötä.

Hääyö on mahdollisuus mennä naimisiin 
ilman suurta budjettia tai suuria painei-
ta. Riittää, että hoitaa esteiden tutkinnan, 
varaa ajan ja ilmestyy paikalle. Seurakunta 
hoitaa muut järjestelyt.

Ehkä seuraavan kerran 12022021?

Lehti kysyi vielä Jenniltä: Pitikö vihittävien 
maksaa jotakin? Ja jos, niin kuinka paljon?  
Jenni vastasi: ”Ei mitään 😊 Jotta voidaan 
kirkossa vihkiä, pitää kuulua kirkkoon eli 
parit ovat veroissa nämä kulut maksaneet. 
Avioliiton siunaaminenkin olisi tosin ollut 
mahdollista. Seurakunta lahjoitti vihkiraa-
matut, tarjottavat, puitteet ja työntekijät, 
Kirkkovakka Matsin ja Kulosaaren kukka 
morsiuskimpun ja vieheen.”

Hääyöstä somessa sanottua: 
”Matalan kynnyksen kaupunkihäät tule-

vat taas.” 
”Avioon ilman stressiä: Häiden yö täyttää 

kirkon.”
”Hääyönä kirkossa pääsee mutkattomasti 

naimisiin.”

”Järjestä edulliset häät – Jaana ja Pekka 
maksoivat 400 euroa.”

”Vaikka siellä on paljon pareja ja paljon 
ihmisiä, oli jännä, että se oli kuitenkin mei-
dän näköinen tilaisuus.”
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HERTTONIEMEN 
APTEEKKI

Hiihtomäentie 14, 
00810 Helsinki

Puh.  (09) 759 4780

Herttoniemen 
metroaseman vieressä. 

Tervetuloa! 

Avoinna 1.12. alkaen 
jouluaattoon saakka:

	 ♥	ma-pe 8-21 

	 ♥ la 9-18 ♥ su 12-16 

	 jouluaatto 8-12

15,90 
 (norm. 19,70)

ACO Face 
Renewing Face Oil 
ravitseva ja kosteuttava
ihoöljy kasvoille 30 ml

34,90
698,00 / l (norm. 43,00)

Vichy Neovadiol 
Rose Platinum 
päivä- ja yövoiteet 

50 ml

14,70
(arvo 24,50)

Avène Cicalfate 
-lahjapakkaus
käsivoide 100 ml ja 
huulivoide 10 ml

Lahjaksi hyvinvointia

Tilaa joulutuotteet kätevästi verkkokaupastamme ja
nouda ne Kulosaaren Alepan noutoautomaatista 
www.herttoniemenapteekki.fi

Testaa eläintietosi
T E K ST I :  LOT TA  K I VA LO ,  K U VAT:  A N N I K A  S O R M U N E N  ( A S )  J A  M A R I  L E H M O N E N  ( M L )

1. Miksi karhut nukkuvat Suomessa talviunta?1. Miksi karhut nukkuvat Suomessa talviunta? (kuva AS)
a. Ne eivät pidä lumesta ja pimeästä.
b. Nukkumalla ne selviytyvät vuodenajasta, jolloin ravintoa on tarjolla vähän.
c. Niiden turkki on liian ohut, että ne pärjäisivät pakkasella. 

2. Miten kyläkutojakoiras houkuttelee naarasta? 2. Miten kyläkutojakoiras houkuttelee naarasta? (kuva AS)
a. Kauniilla laululla
b. Upealla värityksellä
c. Taidokkaasti rakennetulla pesällä 

3. Miten sauvasirkat yrittävät pysyä turvassa saalistajilta?3. Miten sauvasirkat yrittävät pysyä turvassa saalistajilta? (kuva ML)
a. Niillä on myrkkypiikki, jolla ne puolustautuvat.
b. Ne esittävät kuollutta oksaa, jotta saalistajat eivät huomaa niitä.
c. Ne liikkuvat hyvin nopeasti.

4. Miten lumileopardi suojaa karvattoman nenänpäänsä pakkasella?4. Miten lumileopardi suojaa karvattoman nenänpäänsä pakkasella? (kuva AS)
a. Se kietaisee nukkumaan mennessä pitkän häntänsä nenän suojaksi.
b. Se hieroo nenänpäähän rasvaa tassuillaan.
c. Nenänpäätä ei palele pakkasellakaan.

5. Mitä hondurasinpiikkihäntäiguaanit syövät?5. Mitä hondurasinpiikkihäntäiguaanit syövät? (kuva AS)
a. Pääasiassa lehtiä, kukkia ja hedelmiä
b. Hyönteisiä ja pieniä nisäkkäitä
c. Kalaa ja muita mereneläviä (Oikeat vastaukset löydät sivulta 22)
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Kuvia naisten ystäväpiiristä 
Kulosaaressa
Kulosaaren marttojen tuore historia, 
Elina Seppälän toimittama Yhdessä sen 
teemme, inspiroi miettimään, miten 
paljon naiset ovat tällä saarella ovat toi-
mineet yhdessä. Ja ystävystyneet. Jälki-
polvien hyllyiltä löytyy joskus tästä doku-
mentteja: kirjeitä, päiväkirjoja, valokuvia, 
runoja. 

Yksi tällainen on säilynyt Kouvolassa 
Pekka Porkan arkistossa. Se on kuva-albu-
mi, jonka kulosaarelaiset ystävät antoivat 
hänen isoäidilleen muistoksi perheen läh-
tiessä Kulosaaresta. 

Porkan isovanhemmat Aarne ja 
Elma Levander asuivat neljine lapsi-
neen Kulosaaressa vuosina 1928–1949. 
Tyttäret Eeva (s. 1924) ja Marketta (s. 
1934) ovat lehdessämme (4/2017) ja 
Ribbingshofin historiassa muistelleet 
lapsuuttaan Kulosaaressa: leikkejä, mil-
jöötä, sosiaalista elämää. Perheen koti 
saarella vaihtui usein, kunnes 1930-lu-
vun puolivälissä asetuttiin Ribbinginho-
vin rivitaloon. Myös Aarne Levander on 
muistelmapalassaan, sekin Pekka Porkan 
hallussa, kertonut perheen elämästä saa-
rella, ennen kaikkea urheiluharrastuksis-
ta (purjehdus, hiihto, tennis, golf ), jotka 
täällä erinomaisesti mahdollistuivat. Käy 
ilmi esimerkiksi se, että Aarne Levander 
oli mukana perustamassa Kulosaaren golf- 
 kenttää ja käytti sitä ahkerasti. Äiti ja 
vaimo Elma jää näissä muistoissa vähem-
mälle, vaikka on tietysti mukana. 

Kaisu-tytär (s. 1928, Pekka Porkan 
äiti) on vuorostaan säilyttänyt tuon 
Elmalle osoitetun jäähyväis-albumin. 
Tämä dokumentti on lähes sanaton, 
mutta sen kuvissa on läsnä Elman oma 
naistenmaailma, sen ilo ja energia ja 
yhteishenki. Albumin ensi sivulle on 
kirjoitettu: ”Elmalle 12.10.1949 ettei hän 
meitä unhoittaisi!” Elma jätti Kulosaaren 
ja ystäväpiirin, jonka hän oli 20 vuodessa 
saanut, kun perhe muutti miehen työsuh-
deasuntoon Töölöön.

Albumi koostuu ystävien valokuvista 
suunnilleen ikäjärjestyksessä, poikkeuk-
sena 52-vuotias Elma Levander itse, joka 
esitellään ensimmäisenä. Jokaisen kohdalla 
on kolme valokuvaa: kotitalo ja kaksi hen-
kilökuvaa. Toisessa näistä ystävä tekee jota-
kin: ompelee, hoitaa kukkia ja puutarhaa, 

T E K ST I :  S E N N I  T I M O N E N

Jäähyvä i se t  E lma l l eJäähyvä i se t  E lma l l e
Ystävykset

Senni

Ilta

Heidi Elma

Aina S.

Ester

Elsa

Aili
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lukee, korjaa ikkunoita (lempiharrastus?). 
Toinen taas on henkilökuva, jossa usein 
on myös sosiaalisen tilanteen, ehkä naisten 
kohtaamisen, tuntu: kuvan nainen näyttää 
sanovan jotakin (Elmalle?), tai katsovan 
toista tai kääntyvän häntä (Elmaa?) kohti.

Kotitaloissa näyttäytyy kauniina ku-
vina kymmenen kulosaarelaista huvilaa 
vuodelta 1949. Yhdessätoista naisessa taas 
edustuu monta ikäryhmää 73-vuotiaas-
ta 45-vuotiaaseen. Albumin järjestyksessä 
ystäväpiirin jäsenet ovat seuraavat: Elma 
Levander (1897–1981), Aina Sucksdorff 
(1876–1952, Wivi Lönnin sisar ja loppu-
päässä esiintyvän Aina Grönlundin äiti), 
Ilta Suolahti (1881–1971, Jaakko Suo-
lahden äiti), Elsa Neovius (1892–1969, 
Heikki Kukkosen isoäiti), Senni Pelko-
nen (1890–1976, allekirjoittaneen isoäi-
ti), Heidi Järvinen (1891–1970), Gurli 
Holmström (1894–1967), Aili Kahiluoto 
(1896–1975, Kahiksen isoäiti), Ester Pelli-
nen (1899–1977), Aina Grönlund (1901–
1979) ja Liisa Vilkuna (1904–1988, Samp-
pa Vilkunan isoäiti).

Miksi juuri nämä naiset kokoontuivat 
yhteen? Se varmasti merkitsi, että he olivat 
kaikki suomenkielisiä. Toinen yhteinen ni-
mittäjä löytyy Kulosaaren Marttakerhosta, 
johon kuului, perustajajäseninä, heistä yh-
deksän. Myös Elsa Neovius liittyi marttoi-
hin myöhemmin (1953), joten vain Heidi 
Järvinen oli tämän toiminnan ulkopuolel-
la. Erityisesti Aili Kahiluoto ja Liisa Vilku-
na olivat silloin ja myöhemmin keskeisiä 
marttoja.

Marttuus ei kuitenkaan ollut ainoa yh-
teinen asia, koska joukosta puuttuu moni 
aktiivimartta. Ehkä näillä naisilla oli myös 
yhteinen ompelupiiri, tai lukupiiri, tai naa-
puruuspiiri (moni heistä asui tennisken-
tän ympäristössä). Suunnilleen samat nai-
set esiintyvät hauskassa runossa vuodelta 
1947. Sitä ilmoitetaan laulettavan Talvella 
Talikkalan markkinoilla -laulun sävelmällä 
(julk.  Kulosaarelaiset-lehdessä 4/2017), ja 
siinä esitellään piirin naisia. Elman säkeistö 
kuuluu näin:

Mummous ei oo Elmalle  
vielä painanut vuosien leimaa
herrojen kanssa kun flirttailee
niin itseään salaa hän peilaa.

Myös tytärten muistelmissa välähtää 
elämän iloinen ja moderni Elma, joka polt-
taa Klubi-tupakkaa ja pukeutuu naamiaisis-
sa mustiin silkkihousuihin, valkoiseen pe-
ruukkiin ja punaiseen tarlataaniröyhelöön. 

Kulosaaren naiset jäivät varmasti ikä-
vöimään iloista Elmaa. Yhteisyys heidän 
piirissään silti jatkui, ja muodoiltaan 
muuttuneena se elää Kulosaaressa tänäkin 
päivänä.

Ystävykset

Senni

Elma

Aina G. ja
Aina S.

Kotitalot

Ilta

Heidi

Ester

Elsa

Aili
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Tällä kupongilla saatte 2 kpl 
juoma ja minidonitsi -komboja.
Voimassa pe–su 27.–29.11.2020 
REDIn Arnold’sissa.

Ps. Kahvin tilalle voit valita myös 
teen tai pillimehun.

Pysäköi ilmaiseksi
koko päivän pe 27.11.

Tule tutustumaan REDIn uusiin 
liikkeisiin: lelukauppa Donttiin ja 

Shelter Gameroom -pelitilaan. 
Hyödynnä liikkeiden houkuttele-

vat tarjoukset ja tuo ystäväsi 
kahville ja donitsille!

Vietä
Black Friday
viihtyen ja 

inspiroituen

RAKKAUDESTA KAUPUNKIIN



SEURAKUNNAN ADVENTTI JA JOULU KULOSAARESSA 

ENSIMMÄINEN ADVENTTI SU 29.11. 

klo 10 Messu Kulosaaren kirkossa. Mahdollisuus osallistua myös seurakuntasalin puolella. 
klo 11.15 Hoosianna kajahtaa kirkon portailta. Tule mukaan laulamaan! 
klo 16 Pieni musiikkihetki kirkossa, Sunniva Fagerlund, nokkahuilut. Vapaa pääsy. 

ITSENÄISYYSPÄIVÄ SU 6.12. 

klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus kirkossa. 
klo 12 Itsenäisyyspäivän kunniakäynti Leposaaren sankarihaudoille. 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
Ke 9.12. klo 14 kirkossa. 

NON STOP KAUNEIMMAT JOULULAULUT KULOSAAREN KIRKON PIHASSA 
NON STOP DE VACKRASTE JULSÅNGERNA PÅ BRÄNDÖ KYRKAS GÅRD 
Su 20.12. klo 15–18. 
Klo 15 Perheiden kauneimmat joululaulut - Barnens vackraste julsånger, mukana lasten 
joululaulukuoro!  
Klo 15.30 Lucia-neidon vierailu, jonka jälkeen klo 18 saakka non stop kauneimmat 
joululaulut, kielinä suomi ja ruotsi. Lucia-tåget. Fram till kl. 18 julsånger på både svenska och 
finska. 

Tarjolla Kulosaaren kirkkovakka ry:n tarjoamaa joulupuuroa, vapaaehtoinen maksu 
kehitysmaiden lapsille Suomen Lähetysseuran kautta. Ota mukaan oma puurolautanen ja 
lusikka, niin säästät luontoa. Ota mukaan myös kynttilä tai lyhty. Levitetään valoa pimeään! 

Det bjuds på gröt mot frivillig avgift av Kulosaaren kirkkovakka ry till förmån för barn i 
utvecklingsländer via Finska Missionssällskapet. Du kan ta med din egen gröttallrik och sked 
för att minska avfallsmängden. Ta gärna med en lykta eller ett ljus för att sprida värme 
under den mörkaste tiden på året. 

JOULUAATTO TO 24.12.  JOULUPÄIVÄ PE 25.12.  

Kulosaaren kirkon pihalla klo 8 Jouluaamun messu kirkossa. 
Klo 14 Lasten ja perheiden aattohartaus. 
Klo 15 ja 16 Jouluaaton hartaus.   
Klo 17 Julbön på svenska.  Huomaa, että sisätiloissa on maskisuositus ja 

että henkilömäärää on rajattu! 
Leposaaren kappelin pihalla 
Klo 13 Julbön på svenska.  SIUNATTUA JOULUNAIKAA! 
Klo 14 ja 15 Jouluaaton hartaus. Herttoniemen seurakunta 

Matteus församling 
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Vestan jääpallokoulu 
perjantaisin 20.11. alkaen  
Oulunkylän tekojäällä 
klo 16.30-17.30

omat luistimet + kypärä, Vesta antaa mailat 
Kaikki uudet pelaajat ovat tervetulleita! 

Lisätietoa/mera information: www.vesta-bandy.net 
merit.lemminki@elisanet.. tel. 050 5963679 

Vestas bandyskolan 
fredagar börjar 20.11. Åggelby konstisbana kl 16-30-17.30 

skridskor + hjälm, Vesta ordnar klubbor 
Alla nya spelare välkomna 

TAIDENÄYTTELY 23.11.–6.12.
Kulosaaren taidekoulun taide-, arkkitehtuu-
ri- ja valokuvausoppilaiden syksyn taidenäyt-
tely on tänä syksynä yhtä suurta sirkusta. 
Tervetuloa nauttimaan Domuksen (Kulosaa-
rentie 4-8) kolmentoista näyteikkunan vauh-
dikkaasta ja värikkäästä tunnelmasta ma 
23.11. – su 6.12.; näyttely avoinna 24/7!

JOULUVALOFESTIVAALI 1.–24.12.
Kulosaarelainen joulunodotusperinne tarkoit-
taa sitä, että kunakin päivänä on kansisivun 
karttaan merkitty paikka valaistuna ja valmis-
tautuneena kohtaamaan kävijöitä. Ohjelma 
riippuu täysin järjestäjästä.

Seuraa Facebookin Kulosaaren perheet 
-sivustoa saadaksesi lisätietoa tapahtumien 
tarkemmista ajoista tai muusta. Esimerkiksi 
Ribbinginhovin puistossa on tarjolla glögiä 
ja pientä purtavaa ja ohjelmassa joululaulujen 
laulamista itsenäisyyspäivänä 6.12. klo 17–18.  

LUKUTUVAN TEEMAILLAT TORSTAISIN 
KLO 18–19
(Kirjojen esittelytilaisuuksissa voi myös os-
taa esiteltävän kirjan.)

10.12.2020 SUOMEN KULTAKAUSI 
on Elina ja Mikko-Olavi Seppälän yhdessä 
laatima kulttuurihistoriallinen tietopaketti. 
Elina ja Mikko-Olavi tulevat yhdessä ker-
tomaan kirjasta ja sen tekemisestä. Ensivai-
kutelma: Kuinka kirja voi olla näin kaunis!

28.1.2021 ITÄMEREN TARINAn kir-
joittaja Marjo Nurminen kertoo kirjasta 
ja sen synnystä. Kirjan kannen alaotsikko 
Karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan 
viittaa historiallisiin kertomuksiin, ei niin-
kään veden laatuun eri aikakausina. Mielen-
kiintoista!

HELMIKUULLE, VIIKOLLE 7, ON 
SUUNNITELTU LÄHETYSTÖVIERAI-
LUA. SIITÄ LISÄTIETOA MYÖHEM-
MIN.

4.3.2021 KULOSAARELAISET RY:N 
VUOSIKOKOUS KLO 17–18, ÄÄNESSÄ 
OLAVI UUSIVIRTA KLO 18–19.

HUHTI- JA TOUKOKUUN OHJELMISTA 
TIETOA SEURAAVASSA LEHDESSÄ

LUKUTUVAN TEEMAILLOISSA 
TURVAVÄLIT JA KASVOMASKIT

Mari Holopainen piti esityksensä ”Ha-
vaintoja eduskunnasta ja demokratian edis-
tämisestä” livenä Lukutuvassa 22.10. Kiitos 
Marille kiinnostavasta illasta.

Esitys striimattiin ja sitä oli mahdollista 
seurata Kulosaaren perheissä Facebookissa. 

Tekniikka ei ollut hallussa ihan alusta asti, 
mutta muutaman minuutin särinän jälkeen 
yhteys toimi hyvin. Sama tekniikka ja samat 
säännöt ovat käytössä myös tulevien tee-
mailtojen kohdalla.

TIETOA LUKUTUVASTA
Lukutupa on Kulosaaren kirjasto, jonka 
Kulosaarelaiset ry ja Kulosaaren yhteiskoulu 
yhdessä tarjoavat kulosaarelaisille Helsingin 
kaupungin suljettua saaren julkisen kirjas-
ton. 
- Lukutupa on auki tiistaisin ja torstaisin 

klo 16–19, jolloin kulosaarelaiset vapaa-
ehtoiset toimivat valvojina. 

- Kirjoja voi lainata kuka tahansa, kunhan 
rekisteröityy käyttäjäksi. Se tapahtuu hel-
posti antamalla tietonsa Lukutuvassa val-
vojalle. 

- Kirjakokoelman perusta on koulun kir-
jasto. Uusista ja ajankohtaisista hankin-
noista vastaa Kulosaarelaiset ry Kulosaa-
ren Kotiseuturahaston Säätiöltä saamansa 
tuen avulla.

- Lukutupa sijaitsee Kulosaaren yhteiskou-
lun kirjastossa, jonka ulko-ovi on Ideal-
fit-kuntosalin oven vieressä Svinhufvudin-
kujan päässä.  
Lukutuvan teemaillat ovat kaikille avoi-

mia tilaisuuksia. Alustajat ovat kulosaare-
laisia asiantuntijoita, jotka tulevat vapaaeh-
toisesti jakamaan erityisosaamistaan meille 
naapureille. 

Toiminnan jatkumiseen tarvitaan sekä 
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Teemaillan yleisöä naamioituneena.

valvojia että teemaillan puhujia. Valvojan 
minimityöaika on 90 minuuttia lukukau-
dessa. Ilmoittautumiset kumpaankin teh-
tävään sähköpostilla kirsti.santaholma@
gmail.com.

Mari
Holopainen.
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19.12.2020 KLO 11–13  
KULOSAARELAISET RY:N 
JOULUBASAARI OSTARILLA
Joulubasaari on asukasyhdistyksen tarjoama 
mahdollisuus myydä jouluaiheisia tuotteita 
kulosaarelaisille. Yhdistys järjestää paikalle 
glögiä/kahvia ja pipareita. Kaikki muu tulee 
saarelaisilta. Perinteisesti myynnissä on ol-
lut joulukoristeita, käsitöitä, leivonnaisia... 

Pandemian takia pidetään markkinat 
tänä vuonna ulkona. Tarkempia tietoja lä-
hempänä tilaisuutta seuran ilmoitustaulul-
la ja FB Kulosaaren perheissä. Tiedustelut 
kirsti.santaholma@gmail.com. 

TIETOA KULOSAARELAISTEN 
KAUPUNGINOSAYHDISTYKSESTÄ
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf on ku-
losaarelaisten yhteinen kanava kaupungin 
päättäjiin päin. Se on sitä vaikuttavampi 
mitä enemmän yhdistyksessä on jäseniä ja 
mitä enemmän asukkaat toimivat yhdessä. 

Yhdistykseen kuuluminen on helppoa. 
Jäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun 
15 euroa yhdeltä jäseneltä tai 25 euroa per-
heeltä yhdistyksen tilille Nordea FI11 2183 
1800 135 11 ja jäsenenä pysyy maksamalla 
jäsenmaksun seuraavanakin vuonna. 

Yhdistyksen hallituksella on ongelmana 
se, että jäsenistä ei ole kunnollista jäsen-
luetteloa. Ratkaisuna olisi, että kaikki jä-
senmaksun maksaneet lähettäisivät viestin 
”Olen Kulosaarelaiset ry:n jäsen Etunimi 
Sukunimi.” Heidille osoitteeseen heidi@
talvela.fi. Näistä viesteistä muodostuisi jä-
senluettelo, jota käyttäen yhdistys voisi tie-
dottaa ajankohtaisista asioista.

Kaikki kulosaarelaiset saavat yhdistyk-
seltä Kulosaarelaiset-lehden kuusi kertaa 
vuodessa, kaikki voivat myös osallistua Lu-
kutuvan toimintaan, Kulosaari-päivään ja 
muihin tapahtumiin. Kaikki voivat myös 
käyttää yhdistyksen soutuvenettä Harriet-
tia. Tätä kaikkea ovat yhdistyksen aktiivi-
set jäsenet järjestäneet saarelaisille vuodesta 
toiseen, ja järjestänevät jatkossakin, mutta 
VAHVA SUOSITUS ON ”LIITY JÄSE-
NEKSI, MAKSA JÄSENMAKSU JA LÄ-
HETÄ SÄHKÖPOSTIVIESTI HEIDIL-
LE!”.

OmaStadista ja  
kulosaarelaisten toiveista
Yhdistyksen kyselyssä Facebookin Kulosaa-
ren perheissä saarelaisten ylimmäksi kehi-
tystoiveeksi nousi tekojää Mustikkamaalle. 
Ikävä kyllä, sen rakentaminen olisi ylittä-
nyt monenkertaisesti Kaakkois-Helsingille 
tulevan summan ja niin ollen se hanke ei 
lähde eteenpäin. Kakkoseksi tuli talviui-

Kulosaarelaiset ry:n hankkimat jouluvalot valaisevat taas Ostoskeskusta.

mapaikka Kulosaareen. Se on nyt menossa 
jatkokäsittelyyn.

Kaikki esille tulleet ehdotukset eivät ol-
leet osallistuvan budjetoinnin raameihin 
sopivia. Esimerkiksi nopeusrajoituksen 
madaltaminen Itäväylällä jäisi hinnaltaan 
alle OmaStadin rajojen. Kulosaarelaiset 
ry voi (yrittää) vaikuttaa päättäjiin muilla 
tavoilla. Yhdistyksen hallitus toivoo, että 
jäsenet ja muutkin kulosaarelaiset ilmaisisi-
vat huolensa ja kertoi-
sivat kantansa. 

Kerro mielipiteesi
Löytyisikö kannatusta 
Itäväylän nopeusrajoi-
tukseen 50 km/h ja Ku-
losaaren aluenopeus-
rajoitukseen 30 km/h? 
Mitä mieltä oltaisiin 
robottibussista kuljetta-
maan asukkaita saaren 
eri osista metroasemalle 
ja takaisin kotiin? Kaik-
ki nämä ehdotukset 
ovat ilmastonmuutosta 
hillitseviä aiheuttamat-
ta suurta vaivaa asuk-
kaille. (Tämä kappale 
täysin Kirsti Santahol-
man oma mielipide.) 

Hyvä kanava ker-
toa mielipiteistään on 
kirjoittaa Kulosaare-
laiset-lehteen. Ota yh-
teyttä toimitusneuvos-
ton jäseniin. Katsotaan 
sitten yhdessä miten 
edetä. 

Lehdet vuonna 2021:
• 2021-1 aineisto 8.1., jako 28.1., vko 4
• 2021-2 aineisto 3.3., jako 25.3. vko 12 
• 2021-3 aineisto 28.4., jako n. 20.5. vko 21 
• 2021-4 aineisto 30.7., jako 19.8. vko 33 
• 2021-5 aineisto 15.9., jako 7.10. vko 40
• 2021-6 aineisto 3.11., jako 25.11. vko 47

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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OFFENTLIGT MEDDELANDE. 
DELAS UT TILL ALLA 00570 POSTNUMMER.

JULKINEN TIEDOTE. 
JAETAAN KAIKKIIN 00570 -POSTINUMEROIHIN.
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Riemuisaa Joulua Riemuisaa Joulua 
ja Hyvää Uutta ja Hyvää Uutta 
Vuotta kaikilleVuotta kaikille
kulosaarelaisille  kulosaarelaisille  

 toivottavat: toivottavat:

God Jul och God Jul och 
Gott Nytt År Gott Nytt År 

till alla till alla 
brändöbor brändöbor 

önskar:önskar:


