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Brändö har klarat sig fint i kampen mot coronavi-
ruset. Endast ett fåtal smittade har påträffats här 

och trots att många skolelever  kommer från andra 
förorter, har viruset inte spritt sig här. Våra barn och 
ungdomar har tagit ansiktsmaskerna i bruk och också 
för övrigt följt coronarestriktionerna väl. 

Coronatiden har inneburit många begränsningar, 
men den har också lärt oss att njuta av små och enkla 
ting. Familjerna har mera gemensam tid då kvälls-
rumban med körningar till olika fritidsaktiviteter har 
minskat. För mången uppstod ett ”hobbyvacuum” på 
våren då man försökte minimera kontakterna. Det är 
inte enkelt att hitta på sportaktiviteter där man kan 
hålla tillräcklig distans. En grupp Brändöbor samlades 
varje morgon för att ta sig en simtur i havet. Fortsätt-
ningsvis samlas denna pigga grupp morgonsimmare 
varje morgon och doppar sig i havet där Axel Ståhles 
badstrand var belägen förr i tiden. I januari var havs-
vattnets temperatur ca + 1 grad!

På Brändö strävar man till att uppehålla samhörig-
hetskänslan även i pandemitider. Brändö juleljus-fes-
tivalen fick mycket positiv respons. Tack till alla er 
som orkade glädja grannarna med era fina arrange-
ment! Evenemangen uppmärksammades även utan-
för Brändö. Citat från Twitter: Oj vad det finns fint 
upplysta gårdar på Brändö nästan som i Amerika. Kan 
varmt rekommenderas som mål för kvällspromena-

Valoa tunnelin päässä

den! Juleljus, virtuell jul-loppis, julgröt som delades ut 
på gården utanför kyrkan, julsånger på distans, strea-
made föreläsningar från läsesalen mm. är exempel på 
den uppfinningsrikedom med vilken den kollektiva 
samhörigheten kan upprätthållas med nya strategier.

Lyckligtvis har vi naturen nära och kan njuta av den 
även under pandemin. En promenad runt Blåbärslan-
det är ett andningshål för många distansjobbbare. På 
promenaden kan man sköta jobbsamtal eller träffa 
vänner.

Bevarandet av naturen på Brändö är ingen självklar-
het. Staden har planer om nybyggen bl.a invid Brändö 
bro- på Norsören-området. Redan år 2000 avslog vat-
tendomstolen ansökan om utfyllningen av vattenom-
rådet eftersom det ansågs vara skadligt för naturen och 
havet. Planen dök upp på tomtreserveringslistan, men 
innan planerna kan framskrida behövs det en offentlig 
process för detta. Om planen framskrider vill Brändö-
borna ha möjligheter att påverka planeringen.

Om du vill vara med och påverka och ta del av det 
som händer på din hemö – delta gärna i Kulosaarelai-
set ry – Brändöborna rf ’s årsmöte den 4.3. Vi väljer en 
ny styrelse. Kom med! Vi hoppas att vi då kan mötas 
på riktigt!

Med önskan om krafter till er alla !
Satu Väkiparta, ordförande

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Kulosaari on pärjännyt hienosti koronataistelussa. 
Saarellamme on vain muutama todettu tartunta ja 

vaikka koulut tuovat saarelle paljon lapsia, ei korona ole 
levinnyt täällä. Hienosti ovat saaremme lapset ja nuo-
retkin ottaneet maski- ja muut suositukset käyttöön.

Korona-aika on tuonut paljon rajoitteita, mutta 
myös opettanut nauttimaan pienistä ja yksinkertai-
sista asioista. Perheillä on enemmän aikaa toisilleen, 
kun harrastusrumbat eivät aikatauluta iltoja. Keväällä 
monille tuli harrastustyhjiö, kun kontaktit yritettiin 
minimoida. Ei ole helppo keksiä liikuntaharrastuksia, 
joissa turvavälit onnistuvat. Saarellemme alkoi ko-
koontua aamu-uintiryhmä. Edelleen joka aamu pirteä 
aamu-uimareiden joukko pulahtaa mereen vanhan 
Axel Ståhlen uimarannan kohdalta – tammikuussa 
meriveden lämpö oli noin +1 astetta. 

Kulosaaressa onneksi yritetään säilyttää yhteisölli-
syys pandemiankin aikana. Esimerkiksi Kulosaaren 
jouluvalo-tapahtuma sai paljon positiivista huomiota. 
Kiitos kaikille, jotka jaksoitte ilahduttaa naapureita. 
Valot pantiin merkille myös saaren ulkopuolella. Lai-
naus twitteristä. ”Vitsi siellä (Kulosaaressa) on upeasti 
valaistuja pihoja, tuli ihan sellainen amerikkalainen 
joulutunnelma. Suosittelen ehdottomasti kävelykoh-
teeksi hämärän aikaan”.  Jouluvalot, virtuaalinen 
joulukirppis, kirkon pihalla jaettu joulupuuro, etänä 
lauletut joululaulut, Lukutuvan striimatut luennot 

jne. osoittavat kekseliäisyyttä, miten yhteisöllisyyttä 
luodaan, vaikka joudutaan keksimään uusia toimin-
tatapoja.

Onneksi meillä on ympärillämme myös luontoa, 
josta pääsemme nauttimaan tämän pandemiankin ai-
kana. Kävely Mustikkamaalla on monen etätyöläisen 
päivittäinen henkireikä, ja kävelylenkeillä voidaan hoi-
taa niin työpuhelut kuin ystävien tapaamiset.  

Kulosaaren luonnon säilyminen ei ole itsestäänsel-
vyys. Kaupungilla on suunnitelmia lisätä rakentamista 
esimerkiksi Kulosaaren sillan kupeeseen, Kuorekarin 
alueelle. Jo vuonna 2000 vesioikeus hylkäsi alueen 
merentäytön lupahakemuksen vesiluonnolle haitalli-
sena. Suunniteltu alue putkahti esiin tonttivarauslis-
tassa, mutta onneksi ennen kuin suunnitelmat pääse-
vät etenemään alue tarvitsee virallisen kaavaprosessin. 
Saarelaiset varmasti haluavat vaikuttaa alueen suunnit-
teluun, jos kaavoitus etenee.

Jos olet kiinnostunut vaikuttamaan kotisaaremme 
asioihin, seuraava Kulosaarelaiset ry – Brändöborna 
rf:n vuosikokous on 4.3. ja seurallemme valitaan uusi 
hallitus. Lähde mukaan toimimaan! Toivotaan, että 
pystymme silloin kokoustamaan kasvotusten.

Jaksamista kaikille!
Satu Väkiparta, puheenjohtaja

Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Det finns ett ljus i tunneln
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Toivottavasti mahdollisimman moni 
kävi ennen joulua katsomassa Kulo-
saaren taidekoulun näyttelyn Villi 

Sirkus Domuksen ikkunoissa. Siitä tuli 
hyvä mieli.

Kulosaaren taidekoulun vetäjä, Kata 
Ruohtula, perusti taidekoulunsa elokuus-
sa 2014. Koulun tavoitteena on ”antaa 
laadukasta ja monipuolista kuvataiteen 
opetusta kannustavassa ilmapiirissä”. Ope-
tus tapahtuu pääosin iltapäivisin, lasten ja 
nuorten ollessa vielä pirteitä ja vanhempien 
työpäivien jatkuessa. Nykyisin koulussa 
opiskelee noin 170 4–14-vuotiasta lasta ja 
nuorta. 

Entä minkälaisia teemoja koulussa käsi-
tellään?  Teemoina on ollut sekä taidehis-
toriallisia aikakausia että eri maita. ”Olem-
me seikkailleet mm. Japanissa, Kiinassa ja 
Australiassa saakka sekä aikamatkailleet 
antiikin Kreikassa ja muinaisessa Egyptissä, 
syventyneet eri taidesuuntauksiin barokista 
pop-taiteeseen. Syksyllä 2020 teemana oli 
sirkus ja kubismi, kevätlukukaudella 2021 
on vuorossa jälleen taidehistoriallista aika-
matkailua.”

Nykyisin ollaan sitä mieltä, että ei ole 
laulutaidottomia, vaan kaikki voivat oppia 
laulamaan. Päteekö sama myös maalaustai-
teeseen? ”Kaikki oppivat kuvailmaisua. Jo-
kainen meistä voi kehittyä ja saada onnistu-
misen kokemuksia kuvataiteen, muotoilun 
ja arkkitehtuurin saroilla. Kannustava ja 
hyväksyvä ilmapiiri on luovuuden kasvun 
perusta ja taidot kehittyvät puolestaan 
pedagogisella tekniikan opetuksella –  us-
komme taidekoulussa kaikkien oppivan. 
Oppilaan omaa elämää ja mieltymyksiä 
inspiroivat ja hyödyntävät tehtävänannot 
ovat keskiössä kuvailmaisun opiskelumoti-
vaation ylläpidossa.” 

Onko muuten mahdollista nähdä tuleva 
Picasso jo pienestä lapsesta? Kata ei oikein 
pitänyt tuosta kysymyksestä, vaan totesi, 
että ”jokainen lapsi oppii ja kehittyy, jos 
saa mahdollisuuden”. Toistaiseksi Katan 
oppilaista ei ole tullut ammattitaiteilijoita, 
mutta monet ovat pitävät edelleen kuvatai-
teita harrastuksenaan. 

Yksi pieni taidekoulun ”picassoista” tote-
aa, että taidekoulu on ”ihan kivaa. Parasta 
on eläimen silmien laittelu ja saven muo-
vailu.” Ja kun kysyin, mitä hän on oppinut 
koulussa. Tuli vastaus kuin pyssyn suusta: 
”Taidetta tietysti!” 

Lopuksi Kata halusi vielä muistuttaa: 
”Lumen vihdoin löydettyä tiensä Kulo-
saareen on meillä veistosmateriaalia tarjolla 
heti ulko-ovella. Nyt vain lämpimästi pääl-
le, leikkimieli ja keittiökapustat mukaan 
työvälineiksi ja muotoilemaan talven en-
simmäistä lumiveistosta. Sivutuotteena saa 
punaiset posket ja hyvän mielen.”  

Toimituksen lisäys:
Kulosaarelaiset-lehti kertoi Kata Ruoh-

tulasta ja Kulosaaren taidekoulusta vuoden 
2020 numeron 3 sivulla 7. Lehti löytyy 
sähköisenä internetistä Kulosaarelaiset ry:n 
kotisivulta www.kulosaarelaiset.fi. Siellä 
ovat tallessa lehden kaikki numerot vuo-
desta 2015 alkaen. 

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

taidenäyttely

Uusia eläinlajeja sirkukseen. Rungot on teh-
ty pahvista, jota on muotoiltu sanomaleh-
dellä, maalarinteipillä ja perunaliisterillä.

Lasten omakuvissa klovneina on maalaus tehty 
musteella ja väritys öljyliiduilla, kubististen 
muotokuvien pohjalta.

”Nyt kaikki ulos tekemään talven ensimmäinen 
lumiveistos”, kannustaa Kata Ruohtula.

Aarnen paras työ Lentävä Koirakala
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Kaksikerroksinen vihreänharmaa puu-
talo Hopeasalmenranta 1:ssä on kuin 
huvilakaupungin alkusoitto Helsingin 

keskustasta saapujalle. Kapeiden, pieniruu-
tuisten ikkunoiden tahdittama täydellinen 
symmetria ja asialliset doorilaiset pylväät 
ulko-oven molemmin puolin huokuvat pal-
ladiolaista harmoniaa. 

Ei hevillä uskoisi, että tässä vuonna 1926 
suunnitellussa uusklassisessa huvilassa soi-
tettiin puoli vuosisataa myöhemmin aivan 
keskeistä suomalaista rockhistoriaa. Vuosina 
1976–78 monet yhtyeet saivat mahdollisuu-
den treenata mukavissa tiloissa aivan kau-
pungin keskustan kupeessa. 

Kulosaarelainen funk syntyy
Muusikko Timo Kojo (s. 1953) lupaa valot-
taa treenikämpän tarinaa ja ehdottaa tapaa-
mista suosikkipaikassaan Kulosaaren ostarin 
Chengdussa.

”Olin silloin parikymppisenä asunnoton 
ja pyörin vähän joka puolella Helsinkiä. 
Jollaksessa budjasin saunamökissä vuoden 
ja sitten täällä Kulosaaressa, jossa tennis-
kenttien vieressä asuivat Merikalliot, joiden 
lapset tunsin – sympaattinen perhe. Heillä 
oli tyhjä alakerran huone ja sain majoittua 
sinne… ja sitten tuli asuttua tuossa EHOn 
baarissa”, Kojo naurahtaa. 

”EHOssa oli paljon soittajatyyppejä, kaik-
ki retaleet ja vipit, villit heput.  Perushalpaa 
safkaa ja halpa kalja: sehän veti puoleensa! 
Täällä pyöri myös Jim Pembroke, joka asui 
perheensä kanssa Svinhufvudintiellä. Sitten 
oli musadiggari ’Hinsi’, jonka perikunnan 
talo oli osittamatta, ihana kundi, huippuki-
va, reilu ihminen.” 

”Kaiken tämän koheltamisen takana mä 
oon aika skarppi kuitenkin, ja Hinsi tarjos 
mulle, että asuisitsä tossa, nimellishintaan, 
käytännössä ilmatteeks. Kysyin, saanks mä 
treenata täällä ja hän sanoi, että ole hyvä. 
Sehän oli kuin taivaan lahja, Paratiisi: tree-
nikämppä, todella hienoa!”

Sinisenä talona tuolloin tunnettu Hopea-
salmenranta 1 sai uuden elämän ja uudet 
rytmit. 

Treenikämppää oli tuolloin vailla Kojon 
funkbändi Madame George: kulosaarelaiset 
kitaristi Jukka Orma ja basisti Janne Brun-
berg sekä tammisalolainen rumpali Matti 
Kankkunen, joka hänkin kävi Kulosaaren 
yhteiskoulua. Kurkistetaanpa seuraavak-
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si, minkälaisen tien tähän parikymppisten 
soittajien joukkoon oli kulkenut Kulosaaren 
puistotie 38:ssa varttunut Orma.

Kun voikin itse soittaa sitä,  
mitä levyltä kuulee
Jukka Orman (s. 1956) soittoharrastus nyt-
kähti liikkeelle 7-vuotiaana, kun hän sai tä-
tinsä seinällä roikkuneen kitaran sillä ehdol-
la, että opettelisi soittamaan sitä. Opiskelu 
alkoi Töölössä Humppa-Veikkojen Ingmar 
Englundin johdolla, ja Orma muistelee kul-
keneensa sinne kitaransa kanssa itsekseen jo 
8–9-vuotiaana, 15 pennin bussilipulla: ”Sii-
hen aikaan ei vanhemmat tavanneet kuska-
ta lapsia harrastuksiin, vaikka olisivat niitä 
muuten tukeneet ja kannustaneet”.

”Beatlesia kuulin ensi kerran vuonna 
1963, mutta kesti todella monta vuotta ta-
juta, että voin itse soittaa sitä, mitä levyltä 
tulee”, Orma hämmästelee vieläkin. Hän 
säästi 14-vuotiaana rahat ensimmäiseen 
sähkökitaraansa. Kiinnostus jazziin synnytti 
tuolloin myös ensimmäisen kokoonpanon, 
jossa soittivat myös Wasaman veljekset Juk-
ka (rummut) ja Olli-Pekka (kontrabasso) 
sekä Matti Jakola (saksofoni, huilu). Schlon-
gi-kvartetin ilkikurinen nimi keksittiin Phi-
lip Rothin Portnoyn taudista. 

Sitten tarjosi kohtalo aivan uudenlaisen 
soittokokemuksen. Markku Karjalaisen 
tanssiorkesterin kitaristi Harri Bergman tu-
kehtui kotonaan traagisesti juustovoileipään 
ja tuolloin vain 16-vuotias Orma sai kut-
sun astua hänen sijaansa. Yhdestä hitistä eli 
käännösiskelmästä ”Läähätän ja läkähdyn” 
tunnetussa orkesterissa vierähti puolitoista 
vuotta, minkä jälkeen Orma siirtyi kitaransa 

kanssa Rauli Badding Somerjoen säestysyh-
tyeeseen. Tästä orkesterista ja sen soittajien 
halusta tehdä omaa laulettua rytmimusiik-
kia syntyi Madame George. 

Kulosaarelaisen treenikämpän vaikutus 
rockmusiikkiin kasvoi kuitenkin yhtä pai-
kallista, mutta uraauurtavaa funk-yhtyettä 
hämmästyttävästi laajemmaksi. Madame 
Georgen ainoaksi jääneen ”What’s happe-
ning?!!” -albumin nimissä voi kysyä, mitä 
ihmettä täällä tapahtui?

Suomalaisen ja kansainvälisen 
rockin kartalle
Palaamme Timo Kojon muistoihin: ”Pyörin 
Nylands Nationin N-klubilla ja usein tultiin 
sieltä yöllä muusikoiden kanssa ja kolmelta 
alkoi jamit. Meno meni välillä aika villiksi, 
mutta talo pysyi kunnossa. Pariin huonee-
seen oli pääsy kielletty. Hinsin kanssa oli so-
vittu, että kauniisiin olohuoneisiin ei mennä 
bailaamaan.”

”Sit välillä tuli muusikoita, jotka kysyi, 
että voisiko siellä käydä treenaamassa. Lai-
tettiin lopulta parikin huonetta treenikäm-
piksi ja suojattiin parketit. Wigwamit oli sil-
loin parhaimmillaan, ne soitti siellä ainakin 
vuoden. Pave Maijasen Royals treenasi siellä 
myös: Pave, Ippe Kätkä ja Albert Järvinen. 
Järvinen kuului mun tuttavapiiriin ja sehän 
oli kaikkialla. Sen eri kokoonpanoja kävi 
treenaamassa ja jammailemassa – yölläkin, 
kaiken maailman kitaristitaitureita.”

”Puolikauhulla ajateltiin sitä, että miten-
köhän tämä Kulosaari sekoo. Mehän soitet-
tiin joka päivä ja joskus yötä päivää siellä…
yöllä oli tosin erilaiset volyymit. Ja ikkunat 
pidettiin auki Itäväylälle päin. ”

Rock’n’Kulosaari  
– epätodennäköinen treenikäenikämppä

Kulosaarelainen funkyhtye Madame George: Jan Brunberg, 

Jukka Orma, Timo Kojo ja Matti Kankkunen. Kuva: © Moses.
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”Tosi skarpisti meni. Joissain jatko-
bailuissa joutui vähän siivoon, mutta 
bändit hän treenas ja mitään ei hajotettu, 
mikä oli tärkeintä. Paikka toimi mulle 
hyvänä opinahjona mestareita kuun-
nellessa, myös jazzheppuja kuten Make 
Lievonen, Pekka Pöyry ja Pekka Pohjo-
la. Myös Vesku Loirin ja Albertin kanssa 
jammailtiin jatkoilla.”

”Sitten mä tutustuin Vesterisen Sep-
poon, joka oli mukana järjestämässä 
Kulttuuritalolle konsertteja. Aika usein 
siihen aikaan nää amerikkalaiset bändit 
aloitti Euroopan-rundit Suomesta. Ne 
treenas ennen keikkaa ja managerit soitti 
mulle, koska meillä oli kamat pystyssä. 
Ne treenas Kulosaaressa setin kasaan. Siellä 
oli mm. Patti Smith (syyskuussa 1976) ja 
Iggy Pop (toukokuussa 1978). Muistan kun 
Iggy Popille lainasin sitä mestaa, niin sille 
roudattiin ilokaasupulloja sinne.”

Jukka Orma kaivelee muistinsa sopukoita 
ja laajentaa vielä merkittävästi Hopeasalmen 
komeaa bändilistaa: Dave Lindholmin Pen 
Lee & co ja Lido Salosen progeyhtye Kale-
vala treenasivat myös Kulosaaressa. Orma 
muistaa kuriositeettina myös Rock-Jerryn 
eli Kaj Järnströmin, joka oli voittanut Suo-
men ensimmäisen rock-kuninkuuskilpailun 
vuonna 1959 ja levytti seuraavana vuonna 
EP:n, jota pidetään Suomen kaikkien aiko-
jen ensimmäisenä rock-levynä. Rock-Jerry 
oli tehnyt paluun vuonna 1974 ja etsi Ku-
losaaren treenikämpältä bändiinsä soittajia. 

Talon jameissa nähtiin ja kuultiin myös 
Albert Järvisen ruotsalaista sielunveljeä ja 
soittokaveria Costa Apetreaa. Huikein muis-
to Ormalla on kuitenkin kalifornialaisesta 
muusikosta Johnny Carsonista, Suomessa 
pidempään asuneen rumpali Billy Carsonin 
veljestä, jonka kanssa jammailu oli Orman 

ensimmäinen syvä ja samalla ikimuistoinen 
kosketus afro-amerikkalaiseen musiikkiin. 
Mestarillinen Johnny vaihtoi suvereenisti 
kitarasta bassoon ja rumpuihin.

Timanttilevy hiotaan Kulosaaressa
Hurriganeskin treenasi Sinisessä talossa ly-
hyen jakson suosionsa kukkuloilla. Kesällä 
1976 bändi teki ja harjoitteli tiiviissä tahdissa 
kasaan tulevan albuminsa Hot Wheelsin bii-
sit. Levy oli ensimmäinen, jonka joka raita 
oli omaa tuotantoa, kitarassa oli tuolloin Ile 
Kallio. Hot Wheels oli yli 50 000 kappaleen 
ennakkotilauksineen timanttilevy jo ilmes-
tyessään.

Remu Aaltonen, joka vastaa puhelimeen 
Helsingin Arabiassa, ei muista yksityiskoh-
tia, mutta muistaa elävästi, mitä oli päästä 
pasilalaisesta autotallista kulosaarelaiseen 
huvilaan treenaamaan. ”Ajattele: treeni-
kämppä Kulosaaressa! Talo korkealla nyp-
pylällä. Ei mikään pramea, mutta kaks ker-
rosta. Me otettiin yks huone heti käyttöön.” 

Kojon lämmöllä muistelema ”Hinsi” eli 
Hannu Laine, talon 1920-luvulla rakennut-
taneen hallitusneuvos Juho Walfrid Kahiluo-
don tyttärenpoika, muistaa, että treenikämp-
pä oli Hurriganesille kätevä: ”Silloin Remu 
oli linnassa niin toi oli hyvän matkan päässä 
Sörkasta”. Aaltonen istui tuolloin osapäiväi-
sesti huumeiden hallussapitotuomiotaan.

Hannu Laine katselee ympärilleen ja pa-
nee merkille, kuinka paljon tiiviimmäksi 
Kulosaari on rakennettu 40 vuodessa. Le-
gendaarisen treenikämpän isännöinnistä 
on jo pitkä aika, mutta muisto on mieluisa: 
”Olihan se hieno kokemus olla tällaisessakin 
mukana. Ja pääsinpä Hurriganesin rouda-
riksi juhannuskeikalle Mustikkamaalle ke-
sällä 1976.” Musiikki on kulkenut mukana 
elämässä niin, että Kulosaaressa rumpuja 
soittaneen Hannun kaikki neljä lasta ovat 
soittaneet musiikkiopistossa kukin instru-
menttiaan: viulua, selloa, huilua.

Elävän musiikin puolesta
Kojo löysi Kulosaaresta vaimon tennisken-
tän laidalta, mutta jatkoi hänen kanssaan 

muualle Helsinkiin ja on nyt takaisin omalla 
reviirillään. ”Mä olen töölöläinen. En so-
peutunut silloin Kulosaaren puudelivyöhyk-
keelle ollenkaan, niin kuin en myöhemmin 
viihtynyt Munkkiniemen rannassa. Mutta 
tietysti täällä on ihania mökkejä ja vanhoja 
sukuja ja tapasin monia mukavia ihmisiä. 

EHO oli raikas paikka. Mä asun nyt 
takas Töölössä. Olen syntynyt Meche-
lininkadulla ja asunut skidinä Töölön-
torilla.”

Jukka Orman monipuolinen ura 
muusikkona jatkuu yhä ja hän asuu 
nykyään Puu-Vallilassa. ”Kulosaaressa 
kävin viimeksi tapaninpäivänä, faijan 
ja mummin haudalla.”

Suomen rockhistorian epätodennä-
köisin treenikämppä siirtyi Kahiluo-
don perikunnalta iskelmätähti Lasse 
Liemolan omistukseen ja remontin jäl-
keiseksi kodiksi. Treenitilat purettiin.

Hopeasalmenrannan vihreänhar-
maata ”Sinistä taloa” isännöi nykyään 

Risto Venermo puolisonsa Kaisan ja lasten-
sa kanssa. Risto kutsuu pihaansa kurkkivat 
vieraat ystävällisesti peremmälle ja sisään 
huvilaan. Salissa, jossa Wigwam harjoitteli 
kunniansa päivinä, parketti kiiltää hillitysti 
ja alkuperäiset huvila Kahiluodon piirustuk-
set on kehystetty seinälle. 

Kojo muistaa yhtäkkiä, että Madame 
Georgen keikkajuliste kuvattiin villan me-
renpuoleisella kuistilla ja lavastettiin valoilla 
muistuttamaan ilotaloa, jonka ”Madamea” 
esitti Jenny Ranta-Knuuttila. Madame…
George, yhtyeen nimen leikittely sukupuo-
li-identiteeteillä on puolen vuosisadan takaa, 
mutta teemaltaan yhä ajankohtaista. 

”Täällä taisivat käydä kaikki ne, jotka sit-
temmin perustivat Elävän musiikin yhdis-
tyksen ELMUn”, Jukka Orma toteaa. 

”Hienoa, että talolla on historia”, myhäi-
lee talon isäntä.

Lämpimät kiitokset ystävällisestä avusta 
ja tiedoista haastateltujen lisäksi: 

Honey Aaltonen, Kari Kahiluoto, Vesa Kon-
tiainen, Hannu Mertanen, Arto Pajukallio, 
Olavi Uusivirta.

Madame Georgen keikkajulisteessa  
Hopeasalmentie 1 sai esittää ilotaloa ja Jenny 
Ranta-Knuuttila sen emäntää. Kuva: © Moses.

Hannu ”Hinsi” Laine, joka järjesti treenikämpän 
kulosaarelaiselle Madame Georgelle ja lukemat-
tomille muille bändeille. Kuva: MM.
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Kotisaaren poluil la,  etenkin siellä,  
missä takiaiset ,  ohdakkeet ja nokkoset saavat 

kasvaa ja talvisin törröttää tarjoilemassa pikku 
siemeniään,  kohtaa varmasti  tänäkin talvena 

tämän kirjavan pikkulinnun.  Sen ”tik-l i”,  
”stig- l its” ääntelystä juontuu sen nimi,  t ikl i . 

Kevään edetessä se yltyy helisevään l ivertelyyn 
koivun,  lepän taikka männyn latvustossa.  

Nämä tikl it  kuvasin joku talvi  sitten 
naapurisaarella Mustikkamaalla.

T E K ST I  J A  K U V A :  S E P P O  PA R K K I N E N
KOTISAAREN POLUILTAKOTISAAREN POLUILTA
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Heiveröinen pakkanen puraisee kivasti ja 
ensilumi on peittänyt maan, kun sei-
son Kyösti Kallion tien korkeimmalla 

kohdalla. Kesän ja syksyn aikana tälle tontille 
nousi kolme kerrostaloa, jotka kätkevät uu-
meniinsa kolmekymmentäyhdeksän uutuu-
denkiiltävää asuntoa. Syyskuun viimeisenä 
päivänä asunnot olivat muuttovalmiit.

Muuttotohina oli nipin napin tyyntynyt, 
kun uusien hekalaisten (Helsingin kaupun-
gin vuokralaiset) talotoimikunta oli jo järjes-
täytynyt ja saanut muotonsa. Kaksi talotoimi-
kunnan jäsentä on luvannut avata ajatuksiaan 
muutosta Kulosaareen.

Talotoimikunnan varapuheenjohtajan, 
Karoliina Käpylehdon nelihenkinen perhe 
on kotiutunut Kulosaareen mainiosti ja kes-
kustan läheisyys kääntyi sekin lopulta positii-
viseksi seikaksi.

- Aluksi muutto A-vyöhykkeelle tuntui 
jännittävältä. Edellinen kotimme sijaitsi Puo-
tilassa, mutta kyllähän täällä luonto on myös 
läsnä. Keittiön ikkunasta näkyy metsä ja kir-
kon tapuli muistuttaa yhä esikoisen kastetilai-
suudesta. Sijainnilta tämä on loistava paikka 
asua. Autoliikennettä on verrattaín vähän ja 
lasten on täällä turvallista kulkea. Pyörällä 
pääsee hujauksessa vaikka keskustaan saak-
ka. Yliopiston kirjastossa tuleekin vierailtua 
tämän tästä.

Länsi-Herttoniemessä varttuneelle Karo-
liinalle uusi asuinympäristö ei ollut täysin 
vieras. - Kulosaaren yhteiskoulussa usean 
vuoden työskennelleenä paikat ovat tulleet 
tutuiksi jo entuudestaan. Osana työtä, mut-
ta ennen kaikkea ihanien oppilaiden kautta. 
Perheemme esikoinen sai täältä tarhapaikan 
asuessamme vielä Herttoniemessä. Tarhamat-
kan kutistuminen viidellä kilometrillä on per-
heenäidille pieni lottovoitto. 

Tarhan portista kuljetaan sisään Werner 
Wirénin kadulta.

- Muistan hyvin vanhan Wernerin huris-
telemassa polkupyörällään ympäri saarta, 
Vankka Karttunen viittaa rovastiin, jonka 
nimeä uusi lyhyt poikkikatu kantaa. 

Karttunen vaimoineen muutti Kulosaareen 
Yrjönkadulta. Turvallisuusalalta eläköitymi-
sen jälkeen heräsi ajatus paluusta lapsuuden 
ja nuoruuden maisemiin. Asuntohakemus 
tärppäsi ja spåran kolina vaihtui tuulen hu-
minaan.

- Asuin pikkupoikana Kuliksessa ja kävin 
kouluni täällä. Saari on muuttunut, mutta 
ihmisissä on edelleen paljon samaa. Tämä on 
pieni kylä suurkaupungin kainalossa. Ostari 

Tuoreet kulosaarelaiset  vi ihtyvät 
naapurustossaan
T E K ST I :  J U L I U S  VA U H KO N E N

oli toki hitusen eläväisempi ennen. Oli Posti, 
parikin eri pankkikonttoria ja esimerkiksi ke-
mikaalikauppa. Metsää ja rantaa riitti tutkit-
tavaksi. Ehon konditoriossa käytiin toisinaan 
tekemässä läksyjä. Siitä on sentään seinällä 
nimikyltti muistuttamassa, vaikka tiloissa toi-
miikin nykyään ravintola Kuparilyhty. Niin, 
ja Casinolla käytiin vähän vanhempana lau-
antaisin tanssimassa, Vankka muistelee.

Työhistoriansa ansiosta Karttunen äänes-
tettiin yksimielisesti taloyhtiön turvallisuus-
vastaavaksi. - Pikku juttuja ulkoilun lomassa. 
Katson että mikään ei repsota pahasti. Sillä 
tavoin että esimerkiksi joku lapsi voisi satut-
taa itseään leikkiessään. Tsekkaan että pihava-
lot palaa ja turvallisuusohjeet ovat ilmoitus-
taululla. Jos huomaan epäkohtia, ilmoitan 
isännöitsijälle. Yhteistä taloyhtiön kaikille 
asukkaille vaikuttaisi olevan vahva yhteisöl-
lisyys ja aktiivinen ote asuinkorttelin viihty-
vyyden takaamiseksi, Vankka kiittelee uusia 
naapureitaan. 

Karoliina on huomannut saman. 
- Erilaisia taustoja, tarinoita ja elämäntilan-
teita. Jotkut muuttivat yhdessä, toiset yksin. 
Asukkaina on sekä eläkeläisiä että opiskelijoi-
ta, ja ammatteja löytyy edustettuina joka läh-
töön. Korkeasti koulutettuja sekä työväkeä. 
Minua ilahduttaa erityisesti se, että taloissa 
asustaa paljon lapsia ja uusiakin kulosaarelai-
sia on jo ehtinyt syntyä useampi tänä aikana. 
Muutaman vuoden kuluttua pihalla käy kova 
kuhina. Uskon että nämä pienokaiset ovat 
kaikkien saarelaisten mielestä enemmän kuin 
tervetulleita.

Ilman vallitsevaa pandemiatilannetta olisi 
yhteisöllisyys molempien mielestä nykyistä-
kin vahvempaa.

- Ensitöiksemme perustimme facebookiin 
taloyhtiömme omat sivut. Kuulumisten vaih-
taminen on pitkälti rajoittunut toistaiseksi 
sinne, normaalin pihalla tai vaikkapa ros-
ka-astioiden luona törmäämisen lisäksi. Upo-
uusi kerhohuone komeine kalustuksineen 
on edelleen ollut enimmäkseen käyttämättä 
kokoontumisrajoitusten takia. Kalusteita 
tuli asukkailtakin paljon lahjoituksina. Face-

bookissa moni suunnit-
telikin jo tiloihin yh-
teistä toimintaa, lasten 
leikki treffeistä jooga-
sessioihin tai vaikkapa 
urheilun kisastudioihin, 
Karoliina harmittelee.

- Pystyypä sieltä lainaa-
maan auton akkukaape-
lit, sahan tai vaikka sokeria. Minun lapsuu-
dessani nämä asiat jouduttiin hoitamaan eri 
tavalla, Karttunen lisää ja muistuttaa että ul-
kona järjestetty glögijuhla oli erittäin onnis-
tunut ja keräsi laajalti kiitosta.

- Kaiken pystyy toteuttamaan jos vain on 
tarpeeksi tahtoa. Maskit kasvoilla talotoi-
mikunta keitteli glögit ja tarjoili piparkakut 
ulkosalla, onneksi sää oli sinä päivänä suosiol-
linen. Iloista puheensorinaa ja naurua riitti 
kun asukkaat tutustuivat joukolla toisiinsa. 
Se oli vähän kuin meidän oma Kulosaaren 
jouluvalofestivaali. Muutimme niin loppu-
vuodesta, että ehdimme mukaan siihen kyy-
tiin vain vierailijoina. Toivottavasti jonakin 
vuonna pääsemme isännöimäänkin. Ehkäpä 
jo vuoden päästä, Vankka pohtii.

- Positiivista on se että yhdessä tekeminen 
aidosti kiinnostaa ihmisiä. Uskon että tämä 
on jokseenkin ominaista koko saarelle. Kau-
passa ja muuallakin näkee usein tuttavien jut-
televan keskenään ja leikkipuistoissa tervehdi-
tään iloisesti. Siitä tulee kotoisa olo, Karoliina 
lisää.

Tarviiko Kulosaaresta välttämättä edes 
poistua?

- Kyllähän täällä on palveluita ja virikkeitä. 
Ehkä jopa ostari saa vielä uutta nostetta kun 
säästyi purkutuomiolta, Karttunen vastaa.

- Niin, jos vaan vielä löytyisi pieni palsta ja 
mahdollisuus kaupunkiviljelyyn tästä läheltä, 
voisi saarelle sananmukaisesti juurtua, Karo-
liina päättää.

Karoliina ja Rauha takapihan taikametsässä. 
Kuva: Arto Haverinen

Karhu, Rauha 
ja lumiukko. 

Kuva: Karoliina 
Käpylehto

Vankka 
Karttunen 

on Kuliksen 
kundeja. 

Kuva: Julius 
Vauhkonen

KOTISAAREN POLUILTAKOTISAAREN POLUILTA
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Teatteri tuli Helsinkiin
Joukko työttömiä näyttelijöitä oli kokoon-
tunut viettämään iltaa kollegan keittiön-
pöydän ääreen, kun päätettiin ryhtyä teke-
mään kesäteatteria. Kesä 1993 oli tulossa ja 
palava into tehdä teatteria poltteli monien 
sielussa – halu tehdä teatteria oli jokaisella 
kuin polttava tuli, ja niin tuli Helsinkiin  
uusi kesäteatteri, syntyi Teatteri Tuli. Alp-
pipuistossa näyteltiin antaumuksellisesti 
”Lentävät morsiamet”-nimistä farssia. Teat-
teri Tulin nimissä tehtiin useita esityksiä 
eripuolilla Suomea ja varsinkin Katajano-
kalla sijaitsevassa teatteriravintola Kahdessa 
Kanassa. Esitystoiminta oli tuolloin hyvin 
sattumanvaraista ja ilman johdonmukaista 
suunnitelmaa. 

Kesäteatteri on elämäntapa
”Koska itse rakastan kesäteatteria yli kaiken 
– se on eräänlainen elämäntapa, tapa viettää 
Suomessa kaunis kesä, päätin perustaa kesä-
teatterin koemielessä ja ottaa nimeksi Teat-
teri Tulin nyt rekisteröitynä yhdistyksenä”, 
kertoo näyttelijä-ohjaaja Kari Kinnaslampi. 
Tomtebo oli teatterin ensimmäinen paikka 
ja se toimi Seurasaarisäätiön kanssa yhteis-
työssä. Teatterin ensimmäinen esitetty näy-
telmä oli Maria Jotunin ”Miehen kylkiluu”, 
jossa näytteli 10 harrastajanäyttelijää. Esitys 
oli menestys. Katsojat pitivät näkemästään 
ja palaute oli: ”Voi, miten ihana teatteri ja 
esitys oli loistava, älkää vain lopettako tähän 
kesään, jatkattehan?” Teatterissa kävi tuona 
kesänä noin 1200 katsojaa.

”Pikku Pietari” museon pihalla 
Seurasaarisäätiö luopui Tomtebosta, eikä 
teatteri voinut jatkaa toimintaansa samassa 
paikassa. Avuksi tuli Helsingin kaupungin 
museotoimi, jonka kanssa yhteistyössä val-
mistettiin Työväenasuntomuseon pihalle 

iki-ihana Aapelin klassikko ”Pikku Pietarin 
piha” jossa oli paljon lapsia ja iso joukko 
vahvoja harrastajanäyttelijöitä. Katsojia oli 
tuona kesänä peräti 1600 ja halu jatkaa 
toimintaa vahvistui. Museovirasto olisi jat-
kanut yhteistyötä, mutta jotkut asukkaat 
vastustivat teatteritoimintaa jyrkästi, koska 
heidän mielestään se häiritsi heidän piha-
rauhaansa. Oli aika löytää oma rauhallinen 
ja pysyvä paikka. 

Koulun pihalla
”Silloisen kesäteatterin sihteerin kanssa 
pohdimme, mitkä ulkopaikat ovat kesällä 
tyhjiä, missä ei tapahdu mitään ja missä oli-
si rauhallista. Keksimme silloin, että koulun 
pihat tyhjenevät, kun oppilaat lähtevät ke-
sälomille ja tulevat vasta elokuun puolessa 
välissä, kun koulut jälleen alkavat.” Tiedus-
telut kymmenelle rehtorille mahdollisesta 
yhteistyöstä Teatteri Tulin kanssa paljasti, 
että neljä rehtoria suhtautui teatteritaitee-
seen myötämielisesti ja Savonkatu 2:ssa 
oleva Eläintarhan ala-aste oli toimintaan 
sopiva – rauhallinen ja suojaisa. Teatteri 
Tuli toimi koulun pihalla peräti viisi vuotta. 
”Täytin maaliskuussa vuonna 2014 pyöreät 
50 vuotta ja vietin synttärit heinäkuussa 
näytellen ”Leipurin kauniissa vaimossa” 
leipurin roolin ja samalla vietin 25-vuotis 
taiteilijajuhlaa”, kertoo Kinnaslampi. Kat-
sojamäärät eivät nousseet yli 2000 katsojan, 
koska elokuun puolessa välissä teatterin 
esitykset jouduttiin lopettamaan ja raken-
nelmat purkamaan lomalta palaavien oppi-
laiden tieltä. Tunnetusti elokuu oli se paras 
kesäteatterin esittämisen aika. 

 
Teatterin kohtalonhetket
Syksyllä 2015 teatteri sai dramaattisia uu-
tisia; teatteri ei voinut enää jatkossa toimia 
koulun pihalla, koska koulussa ja sen pi-

halla alkaisi suuri 
remontti. Teatteri 
oli jälleen koditon. 
Alkoi armoton uu-
den paikan etsintä. 
”Halusimme eh-
dottomasti pysyä 
Helsingin keskus-
tassa tai ainakin sen 
tuntumassa, koska 
halusimme tarjota 
laadukasta kesä-
teatteria niin kuin 
aikanaan tarjosivat 

ikimuistoiset Töölönrannan kesäteatteri ja 
Operettiteatteri Soutustadionilla”, muiste-
lee itsekin nuorena miehenä Töölönrannas-
sa näytellyt Kinnaslampi ja jatkaa ”Uutta 
paikkaa ei meinannut millään löytyä. Kuljin 
itse pitkin pusikoita ja rantoja, sekä kurkin 
monenlaisiin sisäpihoihin.” 

Teatteri merenrannalle
Eräs kaupungin virkailija oli löytänyt jou-
tomaata aivan Hietsun uimarannan vierestä 
Taivallahdesta Töölöstä. Näin 1300 neliön 
tasamaapaikasta tuli teatterin uusi koti. 
Teatteri sai uuden nimen – Taivallahden 
kesäteatteri – ja paikalle rakennettiin suuri 
300 hengen katettu katsomo. Alueelle tuo-
tiin myös pari konttia pukuhuoneeksi ja 
kahvila-baariksi. Taivallahden ensimmäinen 
kesä alkoi komeasti ”Rosvo-Roope”-lau-
lunäytelmällä, jonka nimiroolissa vieraili 
tangokuningas Tommi Soidinmäki. Kesä-
teatteri oli nyt kehittynyt pienestä harras-
tajateatterista huomattavasti enemmän am-
mattiteatterin suuntaan. 

Viiden vuoden aikana esityksissä vierai-
li muitakin artisteja, mm. Milana Misic ja 
tv:stäkin tuttuja näyttelijöitä – Salkkareista 
Johanna Puhakka ja Tero Tiittanen, sekä 
monesta viihdeohjelmastakin tuttu ko-
medienne Minna Kivelä. Jo Taivallahden 
toisena kesänä teatteri tuotti myös ensim-
mäisen lastenteatterinsa ”Risto Räppääjä ja 
villi kone”. Teatterin katsojamäärät nousi-
vat huimasti ja ennätyskesänä saavutettiin 
jo 6500 katsojan raja. ”Taivallahden kesä-
teatteri oli saanut vuosien ajan paljon lisää 
katsojia, varsinkin lapsia. Korkeatasoisista 
ja ammattitaitoisista esityksistä oli saatu 
paljon positiivista ja kiittävää palautetta. Ja 
yleisössä oli jo kanta-asiakkaita, jotka kävi-
vät joka kesä.” 

n n 
pitkät juuretpitkät juuret

Taivallahden kesäteatterin 
katsomo

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

”Peter Pan” – viimeinen esitys Taivallahdes-
sa viime elokuussa
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Teatterin kuolinisku 
Syksyllä 2019 kaupunki irtisanoi Taivallah-
den kesäteatterin vuokrasopimuksen, koska 
paikalle aikoi ulkomainen firma rakentaa 
kylpylä-hotellin. Kesän 2020 esitykset oli-
vat vaakalaudalla ja samoin koko teatterin 
olemassaolo, sillä uudesta paikasta ei ollut 
tietoakaan. Kaupungin puolelta saatiin 
kuitenkin mahdollisuus pitää vielä viimei-
nen esityskausi kesällä 2020. Sitten iski 
korona-virus. Suunniteltu pääesitys siirtyi 
ehdoitta seuraavaan kesään, mikäli uusi 
paikka löytyisi. Teatterin taloudellinen ti-
lanne oli heikko, eikä teatteri ollut saanut 
apurahoja, rahaa ei muuttoon ollut. Las-
ten esitys ”Peter Pan” kuitenkin esitettiin 
urhean näyttelijäkunnan kanssa 18 kertaa 
innokkaille katsojille, turvavälit tarkasti 
huomioon ottaen. ”Olin jo jättämässä tälle 
koko teatterille jäähyväiset ja pistin jo käsiä-
kin ristiin ja rukoilin, että jos rakas Thalian 
jumala olet olemassa, niin älä anna tämän 
teatterin vielä loppua, kun meillä olisi vielä 
niin paljon annettavaa ihmisille, iloa ja loh-
tua elämään”, herkistyy Kinnaslampi. 

Ihmeiden aika ei ole ohi 
”Seuraavana päivänä meidän uusi kirjanpitä-
jä soitti ja sanoi, että kaikki on järjestyksessä 
ja muutto voidaan tehdä hyvin edullisesti, 
löytyi urakoitsija joka sponsoroi teatteria”, 
riemuitsee Kinnaslampi ja jatkaa ”Ja ei 
mennyt kuin muutama päivä, kun saimme 
tietää, että Kivinokkaan voidaan kaavoittaa 

KULOSAARI
Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki.

AVOINNA MA–LA 6.30–23, SU 9–23

HYVÄÄ JA MAITTAVAA  
VUOTTA 2021 KULOSAARI!

LÄHIKAUPPASI PALVELEE AAMUSTA ILTAAN  
JA VALIKOIMAA PIISAA.

meille oma kesäteatterin paikka lähes meren 
rannalle Kulosaaren kartanon välittömään 
läheisyyteen, jos vain haluaisimme.” Sinne 
muutettiin, ja Helsingin kaupungin kanssa 
tehtiin alustavasti 10-vuotinen vuokraso-
pimus, joka takaa teatterille toiminnalliset 
edellytykset ja mahdollistaa sen kehittymi-
sen edelleen.

 ”Ihmeitä tapahtuu ja olemme innois-
samme valmistelemassa uutta ohjelmistoa 

tulevaksi kesäksi ja meillä on paljon uusia 
näyttelijöitä – nimekkäitäkin” toteaa ylpeä 
uuden teatterin johtaja. Teatteri vaihtoi jäl-
leen nimeä – nyt se on Kivinokan kesäteat-
teri. 

Teatterinjohtaja Kari Kinnaslampi toi-
vottaa kaikki uudet ja entiset katsojat sydä-
mellisesti tervetulleiksi luonnonrauhaisaan 
Kivinokkaan, joka jo itsessään on nähtä-
vyys.

Tähän nousee kesän tullen Kivinokan kesäteatteri
Kuva: Inge Engström

LUVASSA LUVASSA 
KESÄLLE 2021:KESÄLLE 2021:



Tutustumme tällä kertaa 
toimittaja Mika Tommolaan. 
Mika Tommola on telkkaria katsovalle su-
kupolvelle tuttu MTV:n uutisten loppuke-
vennyksistä. Hänelle ominaista on myön-
teisten juttujen tekeminen ja Tommolan 
mielestä jokaisena aamuna voi itse valita 
asenteensa tulevaa päivää varten. 

Kauanko olet ollut alalla?
Opiskelin Svenska social- och kommunal- 
högskolanissa journalistiikkaa, mikä johtui 
ihan siitä että isäni oli toimittaja. Eihän 
18-vuotias voi tietää, mitä haluaa tehdä yli-
oppilaskirjoitusten jälkeen, joten ajattelin 
että ehkä toimittaja tai jotain. Hain opis-
kelemaan ja pääsin. Muutaman opiskelu-
vuoden jälkeen hain MTV:hen kesätöihin 
ja jäin sille tielle. Siitä vielä muutama vuosi 
myöhemmin huomasin Finnairin hakevan 
lentohenkilökuntaa ja ajattelin, että sivu-
toimisena se olisi kivaa ja teinkin stuertin 
hommia viime vuoteen asti toimittamisen 
rinnalla. 

Tein ensin töitä kotimaan- ja sitten ulko-
maantoimittajana. Kun uutisten kevennyk-
set alkoivat, pyydettiin minua usein teke-
mään jutut. Kun löytää ensin ison tien ja 
sen, mikä on suunnilleen sitä mitä haluaa 
tehdä, niin pikkuhiljaa sitä erikoistuu sellai-
seen, mistä itse tykkää ja siinä tulee väkisin 
aika hyväksi, kun tuntee intohimoa teke-
määnsä asiaa kohtaan. 

Nyt urani Finnairilla on päättynyt, täytin 
viime vuonna 60 vuotta ja silloin Finnairilta 
pääsee eläkkeelle. MTV:llä jatkan vielä to-
dennäköisesti joitakin vuosia. 

Parasta työssäsi?
Tarinat ihmisistä on juttuni. Kun lähtee 
keikalle kameran kanssa niin yleensä ih-
misiä jännittää kamera. Olen pystynyt ke-
hittämään sellaisen tekniikan ja tyylin, että 
ihmiset hyvin nopeasti unohtaa kameran ja 
sitten huomaavatkin, että se olikin kivaa. 
Tykkään tehdä myönteisiä juttuja, leikkaan 
toimittamani jutun itse ja se on kuin pienen 
elokuvan tekemistä.

Huonointa työssäsi?
Vaikea keksiä huonoa puolta. Usein on tie-
tenkin kiire, mutta kiirekin on hyväksi niin 
ei voi jäädä ikuisuutta hieromaan vaan juttu 
on pakko saada ulos ja usein sitä huomaakin 
kuinka hyvä jutusta on tullut.

Naapuri  Kulosaaressa

Mikä on urasi huippuhetki?
Kaikki aiheet ovat ylivoimaisia, kun ihmiset 
ovat itse innoissaan jostakin. Mieleenpai-
nuvimpia ovat varmaankin kun olen itse 
ollut lööpeissä toimittamani jutun kanssa 
– alasti nudistileirillä – kun eihän nudisti-
leirille päästetä vaatteet päällä saati mediaa. 
Hausjärveläisen Liekki-sonnin karkailua oli 
mielenkiintoista seurata. Liekkihän ei ollut 
vain sonni vaan ikään kuin allegoria suoma-
laiselle miehelle, joka halusi kirmata vapaa-
na metsässä.

Onko sinulla unelmia työsi suhteen?
Saan koko ajan toteuttaa itseäni ja valita 
aiheet, joista teen juttuja, se on harvinaista 
tässä ajassa.

Miten olette päätyneet  
asumaan Kulosaareen?
Asuimme Vartiosaaressa kun pojat (24 ja 
26) syntyivät. Asuimme vanhassa puises-

sa villassa. Soudimme saareen ja talvella 
menimme jäiden yli, siihen aikaan talvisin 
oli jäät. Se oli aika rankkaa ja ajattelimme, 
että pojistamme tulee siellä mökkihöperöi-
tä. Halusimme kuitenkin meren ääreen. 
Löysimme Kulosaaresta myynnissä olevan 
asunnon, jossa oli ollut vesivahinko. Mie-
timme että tulkoon vettä, eihän meillä ollut 
Vartiosaaressa tullut vettä sisälle ollenkaan. 
Ajattelimme, että ostamme ja korjaamme ja 
ollaanhan me vuosien varrella saatukin kor-
jata ja parannella 80-luvulla rakennettua ta-
loa. Vaimoni Minna tutki, että koulut ovat 
täällä hyviä. Emme ole kertaakaan katuneet 
ostosta!

Viihdytkö Kulosaaressa?
Ihan hirveästi. Tasaisin ajoin katsomme 
asuntoja mm. Kruununhaasta, mutta sitten 
kun mietitään, että kun astut ulos ovesta 
niin astutkin porraskäytävään etkä pihal-
le. Tuntuu että kaupungissa puuttuu tietty 

Mika Tommola valitsi kuvauspaikaksi itselleen merkityksellisen Brändö Seglare -pursiseuran. Meren 
läheisyys oli myös tärkeä kriteeri kun Tommolat muuttivat reilut 20 vuotta sitten Kulosaareen. 

T E K ST I  J A  K U VAT:  N I N A  N YG Å R D
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yhteisöllisyys, jota täällä on. On kiva kun 
täällä kävelee ja tuntee ihmisiä, ei meistä ole 
lähtemään täältä pois. 

Mikä on Kulosaaressa parasta?
Parasta kun on saari ja vanha 1900-luvun 
alun ihanne näkyy vielä. On hienoja villo-
ja, vaikka väleihin onkin rakennettu, mut-
ta näkyy kerrostumat miten asiat kehittyy,  
eikä vanhaa ole tuhottu täysin. Kiva kun 
on tavallisia kerrostaloja, 60-luvun idyllejä. 
Täällä on hieno kerrostuma. Meren lähei-
syys on itselleni tärkeää.

Mitä muuttaisit jos voisit?
Olisin kyllä tiukempi kaavoituksen suh-
teen, katsoisin itse että uudet talot istuisivat 
nätisti ympäristöön. Onneksi nykyään kir-
joitetaan jo siitä, että kun arkkitehtuurises-
ti ympäristö on kaunis, niin myös ihmiset 
voivat hyvin.

Mitä teet Kulosaaressa  
muuta kuin asut?
Luemme paljon kirjoja takan ääressä, ke-
säisin joogaan terassilla ja käymme saaren 
ihanassa kukkakaupassa. Kierretään ja te-
pastellaan ympäri saarta ja Mustikkamaata 
sekä kyläillään tuttavilla.

Mikä on Kulosaaren  
merkityksellisin paikka?
Kyllä se on pursiseura BS, meillä on siel-
lä vene ja se on rauhaisa paikka. Siellä on 
vanhanajan purjehdusseuran fiilis. Ihmiset 
tervehtivät, ovat kohteliaita ja mukavia. 
Tykkään kun siellä suomen- ja ruotsinkie-
liset kohtaavat juuri sopivasti, ja arvostavat 
toisiansa. Vähän siellä kysellään: ”Vad gör 
du här?”, mutta tykkään siitä. Toivon että 
se pysyy juuri niin ihanan umpiruotsinkie-
lisenä kuin se on, tämä meidän kulttuuri on 
rikkautta ja se on meidän perimää.

Mitä harrastat?
Astanga joogaa, pyöräilemistä ja kirjalli-
suutta. Harjoittelen pienimuotoista raken-
tamista kesämökillä Vihdissä. Työ on into-
himoni ja se vie mennessään, kun siinä on 
luova prosessi, niin se on kivaa.

Mistä unelmoit?
Arki on niin hyvää pitkälti täällä Kulos-
aaressa, itselläni on jo kaikki asiat hyvin. 
Suurin unelmani on, että molemmat pojat 
pääsevät toteuttamaan itseään työssään. Sil-
loin kaikki  muukin ratkeaa kun löytää oi-
keat ammatit. Se on ihan sama mitä työstä 
tienaa, kunhan saa toteuttaa itseään. Toivon 
että nämä kivat nykyiset tyttöystävät pysyi-
sivät, olisi hyvät opinnot ja kaikki pysyisivät 
terveinä. Huom! Kiinteistönvälitys Oy 

Huopalahdentie 24, 3. krs, 00350 Helsinki, www.huom.fi

Koti on meille tärkeä. 
Siksi on myös tärkeää 
tuntea hänet, joka kotiasi 
välittää. 

Kulosaarelaisena tunnen 
hyvin viihtyisän ja ainutlaa-
tuisen asuinpaikkamme. 
Kun tarvitset apua asunto-
asioissa, älä epäröi ottaa 
yhteyttä!

Tunne välittäjäsi.

Tuula Partanen
LKV, YKV, rakennuttaja- ja 
 kiinteistöasiamies RAKI™,
kiinteistönvälittäjä, osakas

0400 588200

Tuemme 
Lastenklinikoiden 

Kummeja

Kolme tärkeintä asiaa?
Pojat tietenkin tyttöystävineen ja vaimoni 
Minna. Luonto, sitä pitää suojella mahdol-
lisimman paljon. Olen huolissani merestä 
kun olen viettänyt paljon aikaa merellä niin 
näen, että meri alkaa mennä limaiseksi. Se 
on kovin surullista, toivon että Itämeri saa-
taisiin puhtaaksi, se olisi itselle suuri juttu. 

Onko jokin elämänviisaus  
sinulle tärkeä?
Vanhemmilta niitä tuli paljon, mutta eihän 
niitä halunnut kuunnella, ne oli vanhahtavia 
ja tylsiä. Omille lapsille ollaan opetettu, että 
eläkää omaa elämää ja keskittäkää hyvää ener-
giaa siihen. Ei tarvitse miettiä miksi kukakin 
tai mikäkin on tuollainen, eikä jupista mui-
den asioista. Unohdetaan muiden vertailu.

Olisiko sinulla vinkkiä miten 
keventäisit ihmisten mielialaa 
nykyisessä tilanteessa?
Ihmiskunnan historiassa on aina tapah-
tunut mullistuksia. Olemme pitkän aikaa 

eläneet niin, että olemme vain kuluttaneet. 
Nyt olisi hyvä keskittyä pienimuotoisim-
piin asioihin, joista saa paljon iloa. Olen 
lunastanut vanhempieni kesämökin Vih-
distä, pienen lautamökin. En ollut aiemmin 
uskonut kunnostavani sitä, enkä ollut voi-
nut kuvitellakaan, miten hauskaa se on. En 
olisi koskaan alkanut nysväämään sitä, ellei 
korona olisi pakottanut olemaan kotimaas-
sa. Meidän perheen elämä on muuttunut, 
se keskittyy täällä olemiseen. Aiemmin ol-
taisiin lähdetty heti Japaniin tai jonnekin 
ja nyt mietin mitä minä siellä Japanissa 
ramppaan. Aika makeeta esimerkiksi kävel-
lä BS:llä keväällä kun jäät lähtevät, ne rys-
kyy ja sulaa. Siinä seisot ja mietit, että olet 
osa tätä kaikkea. Toivon, että lähiluonnon 
kunnioittaminen säilyisi tästä eteenpäinkin. 
Nyt ei saisi harata vastaan eikä keskittyä sel-
laisiin asioihin, joille emme voi mitään. 
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KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 14
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

Gunnar Taucher (1886-1941) ja 
Gösta Cajanus (1883-1943) oli-
vat äidinkieleltään ruotsia puhuvia 

opiskelukumppaneita Helsingin silloisessa 
Polyteknillisessä oppilaitoksessa, josta sit-
temmin, juuri heidän valmistumisvuote-
naan 1908, tuli Teknillinen korkeakoulu, 
nykyisen Aalto-yliopiston äiti. 

Lahjakkaat kumppanukset perustivat 
jo varhain yhteisen arkkitehtitoimistonsa. 
Kulosaaressa on heidän alun perin suunnit-
telemiaan huviloita peräti seitsemän kap-
paletta. Joitakin niistä ovat myöhemmin 
muokanneet heitä nuorempien arkkiteh-
tipolvien edustajat, kuten on aika monen 
saaremme huvilan kohdalla ollut asianlaita. 
Kolmessa heidän suunnittelemassaan hu-
vilassa asutaan yhä, vaikka ne kaikki ovat 
jo lähes 110 vuotta vanhoja, vuoden 1910 
tienoilla rakennettuja.  

Samoille ajoille osui arkkitehtuurin suu-
ri muodinmuutos kansallisromantiikasta 
funktionalismiin. Yhdessä kumppanukset 
menestyivät erinäisissä arkkitehtikilpai-
luissa, minkä ansiosta toimistolla riitti 
hyvin töitä, suuria ja pieniäkin. Helsingin 
kaupungintalon vaativassa suunnittelukil-
pailussa he saivat kolmannen palkinnon 
lennokkaalla ehdotuksellaan, joka kuiten-
kin, ehkä valitettavasti, jäi toteuttamatta. 
Loppujen lopuksi mitään ehdotuksista ei 
toteutettu vaan kaupungintaloksi vihit-
tiin v. 1932 Engelin piirtämä Seurahuone. 
Kulosaarelaiset vanhemman sukupolven 
arkkitehdit Lars Sonck ja Armas Lindgren 
asetettiin joissakin kilpailuissa heidän edel-
leen, mikä oli Gunnar Taucherin mielestä 
”ikärasismia”, johon oli syytä puuttua kir-
joittamalla. Siitä syystä Taucheria, Caja-
nusta ja Blomstedtia pidettiin nuorina ka-
pinallisina. 

Toimittuaan vuodesta 1913 lähtien oman 
työnsä ohella kaupungin rakennusvalvo-
jana Taucher otti vuonna 1923 vastaan 
Helsingin kaupunginarkkitehdin viran ja 

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

K U VAT:  F I N N A ,  K U LO S A A R E L A I S A R K I STOT,  PA S I  S A N TA H O L M A

lupasi luopua toiminnastaan yksityisarkki-
tehtina. Se vaikutti merkittävästi parivalja-
kon tulevaisuuteen. Taucher ehti vaativassa 
virassaan suunnittelemaan koko joukon 
isojakin projekteja, erityisesti kouluja, mm. 
Lapinlahden ja Aleksis Kiven kansakoulut 
sekä Kivelän sairaalan päärakennuksen. 
Myös Mäkelänkadun varrella sijaitseva, yli 
150 metriä pitkä, monumentaalinen työ-
väenasuntorakennus on Gunnar Taucherin 
käsialaa. Lohjalta kotoisin olevan Cajanuk-
sen kädenjälkiä on runsaasti läntisen Uu-
denmaan rakennuskannassa.

Taucherin nimi liittyy lukemattomiin 
helsinkiläisiin rakennuksiin. Välistä hän 
on pääsuunnittelija, mutta usein vastuussa 
korjauksesta tai uudistamisesta jo virkansa 
puolesta. Keskikaupungilla melko yleinen, 
’lippakioskiksi’ osuvasti kutsuttu helsinki-
läinen pikkurakennus oli sekin Taucherin, 
yhdessä Hilding Ekelundin kanssa suunnit-
telema.

Taucherin virkatyötä oli myös Helsin-
gissä Hietsun uimarannan suuri, varhaisen 
funktionalismin hengessä muunneltavaksi 
suunniteltu pukuhuonepaviljonki 1920-lu-
vulta. Se oli jo vähällä joutua puretuksi, 
mutta kansanliike pelasti sen, Töölön ky-
lätaloksi korjattuna. Nykyisin sen poh-
joispäätyä juhlistaa professori Riitta Ne-
limarkan luoma, lajissaan Suomen suurin 
lasimaalaus. Sen korkeanpuoleisia toteutus-
kustannuksia katetaan vähitellen myymällä 
tuon hilpeän taideteoksen pienoismalleja, 
esikuvansa mukaisesti sisältäpäin valaistui-
na, kahdenkokoisina valolaatikkoina. Toi-
nen on tarkoitettu pöydällä tai kirjahyllyssä 
pidettäväksi, ja toinen on taulumainen, sei-
nälle ripustettavaksi sopiva.

Taucher & Cajanus 
– tuottelias  –  tuottelias  

arkkitehtikaksikkoarkkitehtikaksikko

Armas Lindgrenin tie 3, vuodelta 1911, purettiin 
1960-luvulla (nti Aini Nevander)

Armas Lindgrenin tie 11, vuodelta 1911, purettiin 
1950-luvulla (taidemaalari Hanna Rönnberg) 

Armas Lindgrenin tie 16, vuodelta 1912, purettiin 
1950-luvulla (arkkitehti Wivi Lönn)
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Uusi kosmetologimme 
Sanna ottaa asiakkaita 

vastaan 1.2. alkaen
● kasvohoidot    
● jalkahoidot     
● hieronnat ym..

lisätietoja ja hinnaston löydät 
kulosaarensalonki.fi

09 – 677 114

Hopeasalmentie 11 vuodelta 1912

Bertel Jungin tie 10, Willamon perheen ”Hopis” 
osoitteessa Hopeasalmentie 15, vuodelta 1909, 
purettiin 1970-luvulla

Armas Lindgrenin tie 15, suunnitelma vuodelta 
1912, ei tietoa onko rakennettu, kiinteistön omis-
taja arkkitehti Karl Lindahl

Armas Lindgrenin tie 8, vuodelta 1912

Kulosaaren puistotie 22, vuodelta 1911

Hietsun rantapaviljonki eli Töölön kylätalo alku-
jaan vuodelta 1930, lasimaalaus Riitta Nelimarkan

Korkeasaaren Leijonalinna, sittemmin Apinalinna 
vuodelta 1936. Kuva Finna, Jussi Kangas 1936

Hietalahdenrannan lippakioski, kuva Finna, Esko 
Toivari 2001

Aleksis Kiven kansakoulu ”Suomen komein 
koulurakennus” vuodelta 1934. Kuva Finna, Aarne 
Pietinen Oy 1940-luku
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Talvi on saapunut eläinten saarelle, 
jonka asukkaat ovat viettäneet tämän 
vuodenvaihteen hiljaiseloa keskenään 

ihmisvieraiden puuttuessa. Ne lajit, jotka 
eivät luonnossakaan nauti lumitalvesta, ovat 
vetäytyneet sisätiloihin. Esimerkiksi karhut 
ja murmelit ovat olleet jo pitkän aikaa tal-
vilevollaan. Suurin osa Korkeasaaren eläin-
lajeista on kuitenkin lumipyryn kestäviä, 
kuten kuvista näkyy. Toivottavasti ihmiset-
kin pääsevät helmikuun alusta seuraamaan 
eläinten talvipuuhia!

LUMISET  LUMISET  
TALVITERVEISET TALVITERVEISET 

KORKEASAARESTAKORKEASAARESTAT E K ST I :  M A R I  L E H M O N E N

K U VAT:  A N N I K A  S O R J O N E N

Erikoisia siivekkäitä vieraita
Villieläinsairaalan vuosi on alkanut erikoi-
sissa merkeissä. Joulukuun lopulla munk-
kiniemeläisestä toimistorakennuksesta tuo-
tiin tarkistettavaksi kimolepakko. Tämä oli 
maamme ensimmäinen talvikauden havain-
to lajista. Eteläisessä Suomessa kimolepakot 
ovat esiintymisalueensa pohjoisrajoilla ja 
talvien lämpeneminen on mahdollistanut 
talvehtimisen yrittämisen täällä. Laji on 
alun perin kotoisin vuoristoista ja talvehtii 
kaupunkiympäristössä tyypillisesti korkeis-
sa rakennuksissa. Tämä nuori naarasyksilö 
pääsi jatkamaan talvehtimistaan luolaan 
Helsingin saaristoon, jonne se kyydittiin 
tammikuun alussa.

Toinen erikoinen talvivieras oli kovasti 
pingviiniä muistuttava etelänkiisla, joka 
löydettiin istuskelemasta Iso-Britannian 
suunnalta tulleen rahtilaivan kannelta. 
Suomenlahdella etelänkiisloja pesii joitakin 
kymmeniä yksilöitä. Itämeren eteläosissa, 
esimerkiksi Gotlannin lintusaarilla, laji on 
yleisempi ja Atlantilla pesii vielä oma ala-
lajinsa. Tämä hyväkuntoinen etelänkiisla 
ei ollut todennäköisesti levähtänyt laivan 
kannella Itämerta kauempaa, sillä mustaval-
koinen väritys viittasi paikalliseen alalajiin. 
Lintu vapautettiin Palosaaren etelärantaan 
avoveden puolelle.

Pikkupanda

Mongolianvillihevoset

Amurintiikeri

Ilves

Kameli

Kimolepakko

Etelänkiisla (KUVA: 
VILLE VEPSÄLÄINEN)
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Osa 7

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

K U VA :  PA S I  S A N TA H O L M A

Tällä kertaa ajattelin kirjoittaa taiteili-
jaelämäkerroista, fiktion muodossa ja 
tietokirjoina.

Taiteilijaelämät ovat olleet viime aikoi-
na aika tavalla julkisuudessa – ajatelkaam-
me Märta Tikkasen elämäkertaa Johanna 
Holmströmin kertomana, jokaisessa itseään 
kunnioittavassa aviisissa avattuna, tai Tove 
Janssonin elämästä kertovaa, Zaida Berg-
rothin ohjaamaa elokuvaa.

Viime vuonna vietimme Väinö Linnan 
syntymän 100-vuotisjuhlaa. Sen kunniaksi 
on mainittava Karo Hämäläisen teos Kan-
salliskirjailija. Romaani Väinö Linnasta 
(WSOY 2020, 408 s.). Se kuvaa Linnan elä-
mää kuvitteellisesti syntymästä kuolemaan. 
Se, mikä tekee kirjasta romaanin, ovat esi-
merkiksi päähenkilön pään sisäisiä ajatuksia 
kuvaavat jaksot ja se, että kertoja on kuvit-
teellinen tekeillä olevan postuumin eloku-
van tuottaja. Mielenkiintoisesti Linna näyt-
täytyy Lauri Viidan kilpailijana. Oikeasti 
kirjailijat tulivat hyvin toimeen keskenään, 
siitä huolimatta, että Väinö Linnasta tuli 
Viidan ohi tamperelainen työläiskirjailija, 
ainakin mitä tulee Tuntemattoman sotilaan 
ja Moreenin myyntilukuihin. Jukka Lyyti-
sen tietokirjassa Lauri Viita. Kirjailijan 
elämä (SKS 2020, 201 s.) mennään myös 
alusta loppuun. Voimakastahtoinen, väki-
valtaisuuteenkin taipuva, koko ajan puhuva 
mies näyttäytyy omana itsenään, miehenä, 
jota on aika vaikea nousta vastustamaan; 
Aila Meriluotokin joutui pakenemaan 
Ruotsiin ja uuteen suhteeseen. Tämä tieto-
kirja lepää aika paljon Viidan lasten kerto-
musten varassa. Moreeni ja Tuntematon 
sotilas ovat itsestään selvästi jonossa luetta-
viksi kirjoiksi. 

Marjatta Sarpanevan tietokirja edes-
menneestä miehestään nimellä Timo Sar-
paneva. Taide ja elämä (WSOY 2020, 302 
s.) ylsi ainoana elämäkertana Tieto-Finlan-
dia-ehdokkaaksi. Kyseessä on hienosti ku-
vitettu tietokirja kahden työläistaustaisen, 
kahteen eri sukupolveen kuuluvan toimijan 
elämästä. Marjatta, os. Svennevig, 16-vuoti-
as lähetti, Kallion työväenluokan tytär, puo-
liksi norjalainen, tapaa kadulla Timon, joka 
on porvarissäätyyn noussut poika, tahollaan 
naimisissa suomenruotsalaisen säätyläisnai-
sen Pin kanssa. Tuloksena on aika luokka-

tietoista tekstiä. Marjatta kirjoittaa itsestään 
syrjäänvetäytyvänä, itsestään meteliä pitä-
mättömänä verrattuna Timoon, joka oli 
aina etunenässä, se ekstrovertimpi osapuoli. 
Tästä tulee mieleen Finlandia-kaunokirjalli-
suuden voittajaromaanin  Anni Kytomäen 
Margaritan päähenkilö Senni.

Ritva Hellstenin Raija (Aviador 2020, 
263 s.) on sisaren kirjoittama romaani Raija 
Siekkisen, suomalaisen novellistiikan mes-
tarin, viimeisestä vuosista ennen traagista 
onnettomuutta, jossa Raija Siekkinen me-
nehtyi tulipalossa. Romaani oli kaunokir-
jallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaana. 
Romaani kertoo kirjoittamisen, luomisen 
vaikeudesta, sen ehdottomuudesta ja kai-
ken voittavasta voimasta. Se kertoo myös 
Helsingin Sanomien kritiikin voimasta, sii-
tä että Raija Siekkinen jäi kaipaamaan tätä 
kritiikkiä kuolemaansa saakka.

Näistä ajankohtaisista viimeaikaisista 
teksteistä pääsemme eteenpäin. Annina 
Holmberg ja Olli Löytty ovat yhdessä 

kirjoittaneet tietokirjan Ina ja Tito Col-
liander. Kohtauksia Colliandereiden 
taiteilijaliitosta (Kirjapaja 2020, 246 s.). 
Loputtomien muuttojen tiellä kahdesta 
kosmopoliitista kasvoi tiivis pari.  Ina oli 
loputon optimisti, jolta ei pahaa sanaa mis-
tään asiasta lipsahtanut. Tito puolestaan oli 
omanlaisensa mies, joka hävisi silloin täl-
löin ryyppyreissuilleen ja oli luomistyössään 
koko perheen keskus. 

Anne Mattson, Sylvi Kekkosen elämä-
kerta (Art House 2019, 344s.) täydentää 
hienosti Johanna Venhon romaania Syl-
vi. On erinomaista, että Sylvi Kekkosesta 
on kirjoitettu romaani ja elämäkerta. Sylvi 
Kekkosen miehestä, Urhosta, on kirjoitet-
tu lähes yhtä paljon kuin Mannerheimista! 
Kuva Sylvistä kiinteytyy ja tulee selvem-
mäksi. Mielenkiintoista on lukea Suomen 
Kirjailijaliiton kohtuuttoman nuivasta 
asenteesta Suomen Tasavallan presidentin 
puolisoa ja hänen kirjoittamistaan kohtaan.

Märta Tikkasen elämäkerta alussa mai-
nittiinkin. Hänen omasta kirjeenvaihdos-
taan kahden ruotsalaisen kirjailijakollegan 
ja ystävän kanssa on toimitettu aikaisem-
min kirja Pakko yrittää kir-(Måste för-
söka skri-: En brevbiografi.), suom. Outi 
Menna (S&S 2019, 443 s.). Teoksessa on 
valikoima kirjeitä, jotka vahvistavat käsitys-
tämme Märtasta, pohjoismaisesta feminis-
min edelläkävijästä. Tämä on suppean vali-
koimani ainoa omaelämäkerrallinen teksti.

Fuga julkaisi vuonna 2019 Tuomas 
Anhavan suomennoksen Ravel, 165 s. 
Romaanin kirjoittaja on ranskalaisen ny-
kykirjallisuuden tärkeimpiä nimiä, Jean 
Echenoz.  Hänen aikaisemmasta tuotan-
nostaan on suomennettu romaani Pitkä 
juoksu, Emil Zatopekista (suom. Erkki 
Jukarainen). Romaanin pääaiheita on mi-
ten päästä oikeasta elämäkerrasta eroon! 
Sivulauseessa todetaan, että Ravel ei men-
nyt koskaan naimisiin, eikä hänellä koskaan 
ollut vakiintunutta ihmissuhdetta, että 
hän vietti mielellään iltoja ja öitä Pariisin 
mondeeneissä paikoissa. Ravel kärsi unet-
tomuudesta, romaanissa esitellään kolme 
eri keinoa selättää vaiva. Hän oli aika lyhyt 
mies ja pukeutui aina huolellisesti viimeisen 
muodin mukaan. Suurmieselämäkerta par 
excellence!
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Tämän artikkelin takana on lehden yh-
teistyötä Kulosaaren ala-asteen kans-
sa. Oppilaita pyydettiin vastaamaan 

pariin kysymykseen kirjoittamalla ja hehän 
siitä innostuivat. Tänä päivänä on ilo jul-
kaista tällaisia ajatuksia oppilaiden omin 
sanoin. 

 
Miksi minä luen kirjoja? Mitä 
ajatuksia lukemisesta ja kirjoista?

Neljäsluokkalaisten vastauksia:
Minä tykkään lukea kirjoja, koska ne rau-
hoittavat. Minä luen eniten Keplereitä, 
koska niissä on seikkailua ja jännitystä. 
Minä tykkään kaikista seikkailu- ja jän-
nityskirjoista, mutta minä tykkään silti 
enemmän Keplereistä. Niissä on myös hyvä 
juoni. 

Kaikki meistä pitävät kirjoista jotka eivät 
ole totta, eivätkä voi olla olemassa tai edes 
tapahtua. Lempikirjamme ovat Harry Pot-
ter, Sami muuttuu kanaksi ja Lontoon 
kuninkaalliset kanit. Kirjan lukeminen 
on hyödyllistä toimintaa aivoille, ja se ke-
hittää sanavalikoimaa. Fantasiakirjallisuus 
tarkoittaa sitä, että kirjan tapahtumat eivät 
voi tapahtua oikeasti. Ne voivat kuitenkin 
perustua tositapahtumiin. 

Kirja on kokemus erikseen kun voi mat-
kata minne vaan mielikuvituksen kanssa. 
Scifi kirjat on kiinnostavia meidän mieles-
tä. Kepler on epätodellinen sillä tavalla, että 
kirjassa matkustetaan todella kauas avaruu-
teen. Harry Potter on epätodellinen, koska 
siinä on taikoja. Scifi kirjat on kivoja, koska 
niissä voi tapahtua mitä tahansa. Hyvissä 
kirjoissa on paljon sivuja jotta ne ei lopu 
heti ja kirja kestäisi pidempään.

Kun alan lukea kirjaa, pääsen ihan eri 
todellisuuteen. Lukittaudun kirjaan. En 
osaa lopettaa lukemista. Tykkään scifi tyyp-
pisistä kirjoista, koska siinä tapahtuu aika 
paljon. 

Kirjojen lukeminen on hyvää ajanvie-
tettä. Kun luen kirjoja, en yleensä ajattele 
muuta maailmaa.  

Lukeminen kannattaa! <3
Lempikirja-aiheemme on jännityssadut, 
koska ne ovat kiinnostavia, hauskoja ja vä-
lillä vähän jännittäviä. Tykkäämme myös 
animesta, koska ne ovat hyvin kuvitettuja 
sekä kevyitä luettavia. Lukemisen avulla voi 

Ajatuksia luetuista kirjoista  
– seikkailuja,  jännitystä,  fantasiaa, 

scif iä,  huumoria,  historiaa. . .T E K ST I :  K U LO S A A R E N  A L A-A ST E E N  O P P I L A AT

K U VAT:  A N N A- M A R I A  I H A L A I N E N

päästä moniin eri maailmoihin! LUKEMI-
NEN KANNATTAA!

Minkälaisista kirjoista tykkään?
Minä tykkään hauskoista kirjoista, joissa 
ei ole paljon pientä tekstiä vaan kuvia ja 
vähän isompaa tekstiä. Hauskat kirjat ovat 
hauskaa luettavaa ja niihin on käytetty luo-
vuutta. Hauskat kirjat ovat myös todella ki-
voja luettavia. Hauskat kirjat saavat minut 
joskus nauramaan. 

Huumorikirjat ovat tosi hauskoja, kos-
ka niissä on naurettavia juttuja. Ne saavat 
fiiliksen lukemaan kirjoja. Ne kehittävät 
sanavarastoa ja aivojen käyttöä. Huumori-
kirjaa voi lukea melkein kuka vaan. Huu-
morikirjasta voi oppia huumorin tajua ja 
huumoria. Niissä on paljon vitsejä, joista 
saa kunnon nauruhepulin. 

Niitä voi lukea ääneen. Äidin ja isän on 
tosi kiva kuulla kun oma poika lukee kirjaa. 
Ja pikkuveli voi kuunnella vähän huumo-
ria. Samalla sen huumorintaju kasvaa. Lo-
pulta koko perhe tulee iloiseksi. 

Tykkäämme jännitys- ja toimintakirjois-
ta, koska ne ovat jännittäviä tietyn tunnel-
man kanssa. 

Lukeminen on kivaa, jos kirja on tar-
peeksi jännittävä tai toiminnallinen. Luke-
minen tarkoittaa meille asiaa, jota tehdään 
kun on tylsää esim. kun kaverit ei pääse 
ulos tai peliaika on loppu. Jossain jännitys-
kirjoissa on myös kauhua, joskus erittäin 
pelottavaa ja joskus vähän outoa. 

Historiakirjat ovat mielenkiintoista lu-
ettavaa. Niistä löytyy paljon kiinnostavia 
artikkeleita. Kun löydät jotain kiinnostavaa 
luettavaa, et haluaisi lopettaa lukemista. 
Historiakirjoja löytyy myös paljon kirjasto-
jen historia-osastoilta. – Kannattaisi sinun-
kin kyllä kokeilla historiakirjoja! Suositte-
lemme. 

Tykkään Mangasta ja Animesta. Man-
ga-kirjoja ja -leffoja on paljon. Välilä luen 
jännitystä, joskus draamaa, joskus taas 
taisteluista ja eläimistä.Jään miihin aina 
koukkuun ja tykkään paljon heidän asuista. 
Niissä on myös ihania kuvia ja piirroksia. 
Voin lukea vaikka kolme tuntia. En tajua 
ajankulua, luen, nauran, itken, rakastun tai 
nukahdan. Se on viihdyttävää. Lempityyp-
pejäni on Todoroki, Candy Candy ja Toto-
ro. Haluaisin joskus lähteä todellisuudesta 
ja hypätä kirjaan. 

Oppilaiden neuvoja lukijoille: 
”Kannattaa lukea kirjoja, koska se tuo 
lisää mielikuvitusta ja kirjoista voi myös 
oppia paljon uutta. Kirjoissa tapahtuu ja 
sattuu kaikenlaista. Lukeminen on myös 
hyvä ajanviete, jos on vaikka tylsää.

Kannattaa lukea sellaisia kirjoja jois-
ta itse pitää. Älä siis lue kirjoja joista et 
pidä. Jos sinua harmittaa, lue kirjoja jot-
ka sinua piristää. Sanomalehtiä ja sarja-
kuvia kannattaa myös lukea.

Aloita lukemaan helpoista kirjoista. 
Kun olet oppinut lukemaan kunnolla, 
voit siirtyä hankalempiin kirjoihin.”

Opettajat Anna-Maria ja Annukka 
kertovat, miten lukemista opetetaan. 

”Kulosaaren ala-asteella luetaan pal-
jon. Kirjallisuusopetuksen menetelmiä 
ovat esim. lukupiiri, Kunnari-diplomi 
ja vielä ”kuukauden kirja”, sekä alkuo-
petuksessa lukukupla. Koulun kirjasto 
koostuu lähinnä lukupiirikirjoista. Li-
säksi käytössämme ovat Helmetin laajat 
kirjavalikoimat Kirjastoauton kautta. 

Lukupiirikirjoja on 2-4 samaa kirjaa ja 
se luetaan kotona neljässä viikossa. Joka 
viikko kirjallisuustunnilla luettua käsi-
tellään lukuryhmissä esim keskustele-
malla ja monenlaisia tehtäviä tekemällä.

Lasten lukuinnon herättämiseksi ja 
ylläpitämiseksi on tärkeää, että käytössä 
on ajantasainen ja houkutteleva kirjava-
likoima. Kiitos tästä Kulosaaren Koti-
seutusäätiölle.

  Opettajana on hienoa nähdä, kun op-
pilaat oikein odottavat saavansa tietyn 
kirjan. Tieto ”hyvistä kirjoista” leviää 
oppilaiden keskuudessa ja sitä on kiva 
kuunnella. Oppilaat oppivat löytämään 
mieleisensä kirjallisuuden lajin, kun he 
koulussa lukevat kaikenlaisia kirjoja.”

Kuudesluokkalaisten kokemuksia: 
“Me luemme koulussa kirjoja, jotka ovat 
kirjastoautosta lainattuja. Teemme torstain 
äidinkielentunneilla lukukirjoihin liittyviä 
tehtäviä. Minusta kirjastoautosta lainaa-
minen on parempi kuin koulun kirjojen 
lukeminen, koska voimme toivoa jotain 
tiettyä kirjaa jos lainaamme kirjat kirjas-
toautosta.” 
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Kirja-arvioita:
Jyri Paretskoi: K15-sarja
“Minun lempikirja on K15. Siinä on pal-
jon puhekieltä. KIrja on tosi mukava ja 
mielenkiintoinen. Kirja on sen kaltainen 
että sitä jaksaa ja haluaa lukea eteenpäin. 
Valitsin kirjan koska monet minun luokka-
laiset antoivat hyvää palautetta kirjasta lu-
kemisen jälkeen. Kirja on hyvän pituinen ja 
sitä pystyy lukemaan sujuvasti. Tuntuu siltä 
että se on vähän vanhemmille koska kielen 
käyttö on aika värikästä.” 

“Valitsin nämä kirjat koska ne ovat ly-
hyitä ja hauskoja. Ne ovat myös jännittäviä 
ja mukaansa tempaavia. Jos on kiireinen 
mutta haluaa lukea, nämä kirjat ovat hyviä 
pituuden takia. Näiden kirjojen hauskuus 
perustuu yksityiskohtaiseen tarinan ker-
rontaan. Hyvää kirjassa on kirjan pituus ja 
jännittävä tarinan kertominen. Kirjan aihe 
on myös okei. Kirjan aihe, hahmojen ikä ja 
kiinnostukset vaihtelee eri kirjasarjan osis-
sa, tämän takia kirjat eivät ole tylsiä.” 

“Minun kirjani lukupiirissä on K15 Sa-
laisuuksia. Se ei ole vastannut odotuksiani, 
sillä se on tylsä, koska siinä ei ole mitään 
tarkoitusta. Siinä kirjassa Roni, ja veljen-
sä menevät mökille. Eihän siinä mitään 
muutakaan oikein tapahdu. Kertovat vain 
matkastaan. Sopii ihmisille, jotka tykkäävät 
enemmän rauhallisista kirjoista. Sopii ehkä 
10-vuotiaille. Sisältää kiroilua ja jotain sa-
noja jotka eivät kuulu alaikäisille.” 

Jukka-Pekka Palviainen: Hanaa Kosonen
“Minä luin kirjaa nimeltä Hanaa Kosonen. 
Se kirja on kirjastoautosta. Jotkut meidän 
koululaiset lukee kirjoja jotka on koulun. Se 
on minusta parempi tilata tai saada kirja kir-
jastoautosta, koska sitten on enemmän va-
lintoja ja jos vaikka yhden kirjan haluu moni 
niin niitä voi tilata. Hanaa Kosonen on tosi 
hauska kirja ja suosittelen sitä muille.” 

Carson Ellis: Sysimetsä
“Minun kirjani nimi on Sysimetsä jonka 
on kirjoittanut Carson Ellis. Sysimetsä on 
fantasiakirja joka kertoo siitä kun tunte-
mattoman korven sotkuun sekaantuu Prue 
niminen tyttö. Sain kirjan meidän koulun 
kirjahyllystä. En ainakaan ottanut kirjaa 
sivumäärän takia, koska kirjassani on 518 
sivua, vaan koska olen kuullut paljon asioi-
ta siitä ja se tuntui juuri sopivalta minulle. 
Minua ei haittaa kuinka paljon sivuja kirjas-

sa on kunhan se näyttää lupaavalta ja joltain 
joka on kiinnostava. Kirjassani on hyvää se, 
että siinä on oikein hyviä kuvailuja ja kir-
jailija on selittänyt hahmojen tunteet tosi 
hyvin. Juonta on helppo seurata ja minulla 
ei ole vielä tullut tylsää hetkeä tämän kirjan 
kanssa. Kirjan alku ei myöskään ollut mi-
tenkään erityisen pitkä niinkuin monissa 
kirjoissa joka oli minun mielestä hyvä juttu.”

R.J. Palacio: Ihme, R.J. Palacio: Auggie 
ja minä, Sarah Crossan: Yksi
“Tähän mennessä olemme lukeneet aina-
kin kaksi kirjaa, joita saamme itse toivoa 
ja ne tulevat kirjastoista ja kirjastoautoista. 
Minä olen lukenut kaksi vähän yli 300 si-
vun kirjaa, ne ovat Ihme, jonka on kirjoit-
tanut R.J. Palacio ja Yksi, jonka kirjoitta-
nut Sarah Crossan. Ihme on todellakin yksi 
parhaista suomenkielisistä kirjoista, jonka 
olen lukenut. Se kertoo pojasta, jolla on 
epämuodostuma naamassa ja on menossa 
ensimmäistä kertaa kouluun (kotikoulun 
jälkeen). Siellä se yrittää saada kavereita ja 
taistella kiusaajia vastaan. Yksi on toinen 
todella hyvä suomenkielinen kirja. Se ker-
too siamilaisista kaksosista, jotka on me-
nossa lukioon. Mutta heidät pitää erottaa, 
koska heillä olisi parempi elämä ja yhdet 
sisäelimet eivät voi kannattaa heitä molem-
pia. Kirjan loppussa he menevät leikkauk-
seen, mutta en kerro miten siinä käy.”
  

Kristina Ohlsson: Ihmissuden salaisuus
“Kirjani nimi on Ihmissuden salaisuus, kir-
jailija on Kristina Ohlsson. Minun opetta-
jani suosittelee tätä minulle, kun tykkäsin 
enemmän jännittävistä kirjoista joissa on 
hetkiä missä on kaverukset joilla on yö-
kylä ja he kuulevat kummallisia ääniä ja 
menevät katsomaan alakertaan ja näkevät 
tumman hahmon joka livahtaa ovesta juu-
ri ja katoaa horisontista. Kun aloin lukea 
sitä niin tykkäsin siitä ja luen nykyään joka 
päivä vähintään 65 sivua päivässä ja jaksan 
lukea hyvin ja en väsähdä yhtään.” 

Satu Mattila-Laine: Parantola
“Kirjani oli Parantola, kirjailija Satu Matti-
la-Laine. Siinä on tyttö nimeltä Elisa, jolla 
on epilepsia. Elisa menee vanhaan paranto-
laan odottamaan kaveriaan, ja löytää pienen 
leikkausveitsen. Ikkunan valo heijastuu 
veitseen, ja Elisa saa kohtauksen. Kun hän 
herää hän huomaa, että paikat ovat ihan 
siistejä ja puhtaita. Elisa pian tajuaa, että 
on joutunut 50 vuotta taaksepäin. Siellä 
hän saa kavereita, ja yrittää päästä takaisin 
omaan aikakauteen. Asiat selitettiin kirjassa 
todella tarkasti, joka oli vähän tylsää lukea. 
Mutta muuten juoni oli tosi hyvä. Kirja on 
myös kiinnostava, kun siinä selitetään mi-
ten ennen vanhaan oli ihan erilaista kuin 
nykyään. Ei ollut lääkkeitä, ja jotkut ihmi-
set luulivat epilepsian tarttuvan. Ennen epi-
lepsiaa myös kutsuttiin kaatumataudiksi.”

SUURKIITOS KULOSAAREN ALA-ASTEEN OPPILAILLE JA OPETTAJILLE.
OIKEIN HYVIÄ LUKUKOKEMUKSIA VUONNA 2021! 

Kulosaarelaiset ry

Kulosaaren yhteiskoulun laajennushank-
keen rakennustyöt aloitettiin vuoden-

vaihteessa. Koulua laajennetaan kahteen 
suuntaan. Monipuolisia opetus- ja toimis-
totiloja tulee nykyisen rakennuksen kaak-
koispuolelle suurjännitesähkölinjan ja kou-
lun väliin. Uusia liikuntatiloja rakennetaan 
puolestaan nykyisen koulurakennuksen ja 
Itäväylän väliin. Laajennussuunnitelmat 
perustuvat tammikuussa 2020 voimaan 
astuneeseen asemakaavamuutokseen, jolla 
koulun tonttia laajennettiin ja rakennus-
oikeutta kasvatettiin. Kaava valmisteltiin 
hyvässä yhteistyössä kulosaarelaisten toimi-
joiden kanssa.

Louhinnasta vastaava Recset aloitti työt 
puiden ja irtomaan poistolla 28.12.2020. 
Varsinaiset louhintatyöt aloitetaan tammi-
kuun puolivälissä ja ne kestävät aikataulun 
mukaan helmikuun loppuun asti. Raken-
nustyöt pyritään aloittamaan huhtikuussa. 
Tavoiteaika valmistumiselle on kesä 2022 ja 

Kulosaaren yhteiskoulu  kasvaa

liikuntatilojen osalta syksy 2022. Louhin-
nan työmaaliikenne kulkee suurimmaksi 
osaksi Svinhufvudinkujan kautta Svinhuf-
vudintielle ja edelleen Itäväylälle. Pienempi 
osa liikennettä ohjautuu Ståhlberginkujan 
kautta Ståhlbergintielle.

Läpikulkureitti koulun tontin läpi Svin-
hufvudinkujan ja Adjutantinpolun välillä 
on suljettu ja se avataan vasta, kun raken-
nustyöt valmistuvat. Koulun kuntosalille ja 
Lukutupaan pääsee näin vain Svinhufvu-
dinkujan puolelta.

T E K ST I  J A  K U VAT:  L A U R I  H A L L A

Tähän nousee aikanaan 2–3-kerroksinen osittain 
maan tason alle jäävä laajennussiipi koulura-
kennukseen.



Kulosaaren keskeinen 
kulttuurilaitos
Kulosaaren historiassa seurakunta on ollut 
se tärkein ja pitkäjänteisin paikallistoimija, 
joka on tarjonnut puitteet yhdessäololle ja 
väylän monipuoliselle kulttuuri- ja kerho-
toiminnalle. Juttusarjassa esitellään seura-
kunnan vaiheita rakennusten ja taideteos-
ten kautta. Ensimmäisenä vuorossa ovat 
pappila sekä ensimmäinen alttaritaulu.

Kulosaaren itsenäistyminen omaksi kun-
nakseen edellytti oman seurakunnan perus-
tamista. Seurakunnan ylläpitoon taas liittyi 
velvollisuuksia, kuten kirkon tai rukous-
huoneen rakentaminen ja papin palkan ja 
asunnon järjestäminen. Itsenäistymispyrki-
myksistä tuli totta, kun ensin Kulosaaren 
seurakunta 1.6.1921 ja sen myötä Brändön 
huvilakaupunki 1.1.1922 itsenäistyivät 
Helsingin pitäjästä.

Kulosaaren monitoimitalo
Kunnallistalo, kirkko, pappila, virasto, seu-
rakuntatalo, kirjasto, lastenseimi… Taloa 
kutsuttiin tilanteesta riippuen useilla eri 
nimillä. Kulosaaren paikallisyhteisön ko-
koavana tilana toimi 1920-luvulta lähtien 
Brändöntien valkoinen huvila, jonka ny-
kyinen osoite on Kulosaarentie 42. 

Kulosaaren kunnan ja seurakunnan käyt-
töön hankittiin arkkitehti Robert Tikkasen 
alun perin asuintaloksi suunnittelema väljä 
huvila. Siitä muodostui Kulosaaren todel-
linen kulttuurikeskus, jonka alakerrassa 
olivat kirkkosali sekä kunnan- ja kirkollis-
hallinnon kokoustilat ja varsinaisen kirkon 
valmistumisen (v. 1935) jälkeen myös ker-
hotilat, kunnankirjasto ja lastentarha. Kel-
larissa säilytettiin suojeluskunnan aseita. 
Yläkertaan muutti Kulosaaren oma pappi, 
ensimmäisenä Rafael Gyllenberg perhei-
neen.

Lukkarin palkkaamiseen ei ryhdytty, 
mutta päteviä harrastajamuusikkoja löytyi 
kanttoreiksi saarelta omasta takaa. Lukka-
rina toimi puolustusministeriön kaunisää-
ninen kamreeri Einar Wichmann – jota ei 
tule sekoittaa samannimiseen jääkäriken-
raaliin – aina vuoteen 1927, jolloin teh-
tävä siirtyi kaasulaitoksen varastonjohtaja 
Ragnar Savolaiselle. Urkuharmonia hoiteli 
alkuun kirkkoherran lanko, ylioppilas Erik 
Herlevi ja vuodesta 1930 kirkkoherran 
veli, matematiikanopettaja Mikael Gyllen-
berg.

Kaksikielinen seurakunta piti jumalan-
palvelukset vuoroviikoin ruotsiksi ja suo-
meksi, mutta ei yhdistänyt sentään aivan 
kaikkia kulosaarelaisia. 1920-luvun Ku-
losaaren 1200 asukkaasta arvioitiin 550 
äidinkieleltään ruotsinkielisiksi, 450 suo-
menkielisiksi ja 200 ulkomaalaisiksi tai 
saksalaisen seurakunnan jäseniksi. Pieni osa 
kuului muihin kirkkokuntiin, kuten orto-
doksiseen, metodistiseen tai anglikaaniseen 
kirkkoon. Oli joitakin kirkosta eronneita, 
kuten kunnan nokikolari. 

Kun Kulosaaren kirkko valmistui vuonna 
1935, vanha kirkkosali muutettiin seura-
kuntasaliksi. Kun uusi seurakuntasali val-
mistui vuonna 1976, kirkkoherranvirasto 
sai käyttöönsä koko kerroksen. Samalla 
kellariin remontoitiin alatupa, jossa ko-
koontuivat muun muassa Kyllikki Aarnin 
johtamat ompelu- ja kudontaryhmät. Seu-
rakunta luopui pappilan alakerrasta seura-
kuntaliitoksen myötä vuonna 2011, kun 
virasto siirtyi Herttoniemeen.

Lennart Segerstrålen alttaritaulu
Brändön huvilakaupungin perustajiin kuu-
lunut arkkitehti Armas Lindgren, joka oli 
syvällisesti perehtynyt Suomen keskiaikai-
siin kirkkoihin ja niiden taiteeseen, sai va-
paat kädet sisustaa ja somistaa väliaikaisen 
kirkkosalin yhdessä vt. kirkkoherra Gyllen-
bergin kanssa. Kirkkovaltuusto siunasi rat-
kaisut jälkikäteen. 

Seurakunnan perustamiskustannukset oli-
vat tuntuvat. Erityisen kirkkosaliin suunnitel-
lun alttarimaalauksen hankintaan ryhdyttiin 
vasta vuodenvaihteessa 1924–1925. Lind-
gren kääntyi taiteilija Lennart Segerstrålen 
(1892–1975) puoleen. Segerstråle oli luon-
teva valinta, koska hän oli kirkkoherra Gyl-
lenbergin lapsuudenystävä Porvoosta, jossa 
heidän perheensä olivat olleet tiiviissä yhtey-
dessä.

Yläosaltaan kaareva alttarimaalaus oli 
huolellisesti suunniteltu kirkkosalin tilaan. 
Lindgren antoi taiteilijalle tarkat ohjeet mi-
toista, ehdotti värejä sekä klassista kuva-ai-
hetta, jossa Jeesus rukoilee Getsemanessa. 
Alttaritaulu paljastettiin 15.2.1925. Sen 
kehuttiin sointuvan oivallisesti kuorin yk-
sinkertaisen ankaraan tyyliin. Mutkatonta 
toimintakulttuuria osoittaa, että tauluhan-
kinta esiteltiin seurakuntaneuvostolle ja 
-valtuustolle vasta toista kuukautta paljas-
tamistilaisuuden jälkeen. Maalauksen hinta 
oli verraten edullinen – 3500 markkaa eli 
nykyrahassa miltei 1200 euroa – mutta se 
ylitti seurakunnan käyttövarat.

Kulosaaressa
T E K ST I :  M I K KO - O L AV I  S E P PÄ L Ä

K U VAT:  K U LO S A A R E N  S E U R A K U N N A N  A R K I STO

Kulosaaren (väliaikaisena) kirkkoherrana 
1921–1934 toiminut Rafael Gyllenberg (1893–1982) 
oli Suomen johtava raamatuntutkija, joka hoiti 
vuodesta 1927 alan professuuria Helsingissä ja 
1934 Turun Åbo Akademissa.

Kulosaarentie 42 oli todellinen monitoimitalo.

Väliaikaisessa kirkkosalissa oli 60 istumapaikkaa. 
Penkit sijaitsevat nykyään kellotapulin pohjaker-
roksessa.

100 vuotta 
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Juhlavuoden järjestelyistä vastaa Kulosaaren Kirkkovakka ry 
yhdessä seurakunnan kanssa.

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

Lennart Segerstrålen alttaritaulussa Jeesus Getse-
manessa korostuu kilvoittelu ja voimakkaat kont-
rastit pimeyden ja valon välillä. Hyvän ja pahan 
kamppailu ja kireät ristiriidat olivat humaanille tai-
teilijalle myöhemminkin tyypillisiä teemoja.

VAKIOTOIMINTAA
P.S. Pandemiasta johtuen lähes kaikki harrastustoiminta on ”jäissä” eikä tässä 

mainittukaan välttämättä voi toteutua.  

LUKUTUPA AUKI TIISTAISIN JA TORSTAISIN KLO 16–19

KIRJASTOAUTO Kyösti Kallion tiellä torstaisin klo 19:20–20:00

KULPS-KENTÄLLÄ vapaavuoro arkisin klo 16-16:30 ja  
viikonloppuisin silloin kun ei ole pelejä

KUPARILYHDYSSÄ PUBIVISA keskiviikkoisin klo 19–20:30

TAPAHTUMIA
100 vuotta Kulosaaressa juhlavuoden avaustapahtuma

Laskiaissunnuntaina 14.2.2021 klo 11–13
Hernerokkaa Kirkonmäellä

Kaikki kulosaarelaiset tervetulleita!

Torstaina 4.3. klo 17:30–18  
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf  

vuosikokous Lukutuvassa

Kokouksen jälkeen klo 18–19  
äänessä Olavi Uusivirta

TERVETULOA KORONATURVATOIMET HUOMIOIDEN!

KUNTAVAALIT 18.4.

Muistojen keruu
Kastejuhlat, pyhäkoulut, päiväkerhot, rippileirit, häät, hautajaiset… Juhlavuo-
den aikana Kulosaaren Kirkkovakka ry kerää muistoja seurakuntaan liittyen. Lä-
hetä tarinasi ja mahdolliset valokuvasi pappi Jenni Kalliolle: jenni.h.kallio@evl.
fi. Muistojen päivää vietetään seurakuntasalissa keväällä. Kaikki ovat tervetullei-
ta mukaan muistelemaan yhdessä seurakunnan vanhojen työntekijöiden kanssa. 
Kertyneitä muistoja on tarkoitus myös tallentaa SKS:n kansanru nousarkistoon.

Segerstråle oli halukas toteuttamaan salin 
ikkunoihin vielä kolme lasimaalausta, joi-
den aiheena olisivat olleet Aatamin ja Eevan 
pako paratiisista (syntiinlankeemus), tuh-
laajapojan kotiinpaluu (vapahtaminen) sekä 
Kristuksen seuraajat. Tämän aloitteen seura-
kunta torjui: kyseessä oli kuitenkin vain vä-
liaikainen kirkkosali. Segerstrålen luonnok-
set olivat esillä syksyllä 1925 Strindbergin 
taidesalongin kirkkotaidenäyttelyssä rinnan 
mm. Armas Lindgrenin ja taiteilijan äidin 
teosten kanssa.

Metsänhoitajaksi valmistunut Segerstråle 
oli taiteilijana paljolti itseoppinut ja Kulo-
saaren tilauksen aikaan vielä verraten nuori, 
mutta hän oli saanut jo tunnustusta her-
killä eläinkuvillaan ja lasimaalausten taita-
jana. Kirkkotaide oli papin pojalle lapsuu-
denkodin perintöä, sillä Segerstrålen äiti 
Hanna Frosterus (1867–1946) ja äidin täti 
Alexandra Frosterus-Såltin (1837–1916) oli-
vat arvostettuja taiteilijoita. Frosterus-Såltin 
oli ollut naistaiteilijana pioneeri, joka urakoi 
Suomen kirkkoihin noin 70 alttaritaulua. 
Hanna Frosterus omistautui kodille, mutta 
taiteelliset taipumukset jatkuivat seuraavassa 
polvessa. Yksi Lennartin pikkusiskoista oli 
runoilija Solveig von Schoultz.

Lennart Segerstråle tuli tunnetuksi mo-
numentaalisista freskoistaan ja kirkkotai-
teestaan. Kulo saaren jälkeen hän toteutti 
useisiin kirkkoihin lasi-, seinä- ja kattomaa-
lauksia. Alttaritauluja valmistui 1950-luvul-
la Muroleen, Rovaniemen, Varkauden, Lai-
hian ja Noormarkun kirkkoihin. 

Kulosaaren kirkon valmistumisen jälkeen 
Segerstrålen alttaritaulu oli ripustettuna 
(vanhassa) seurakuntasalissa ja sitten kirkon 
kuorissa. Nykyään se sijaitsee kirkon sakas-
tissa.
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