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Kulosaaren kellotapuli,

Armas Lindgrenin piirros 1929

K

untavaalit järjestetään 18.4. – tämän tiedon varassa olemme ainakin nyt lehden
mennessä painoon. Kaupunginvaltuusto
päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Valtuusto valitsee kaupungin
toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja
lautakuntien jäsenet, ja täyttää tärkeimmät
virat. Valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi.
Demokraattiset vaalit ovat etuoikeus, jota
välttämättä emme osaa aina arvostaa. Nyt korona-aikanakin pyritään kaikille järjestämään
turvallinen äänestyspaikka. Me kaikki saamme äänestämisellä mahdollisuuden vaikuttaa
Helsingin päätöksentekoon ja kehitykseen.
Kaupunginvaltuuston päätökset vaikuttavat
meidän kaikkien arjen sujuvuuteen.
Kulosaarelaiset ry järjestää oman virtuaalisen vaalipaneelin torstaina 8.4. Kysymyksiin
sekä panelistien vastauksiin voi tutustua jo
tässä lehdessä. Lisää kysymyksiä voi tietysti
esittää vaalipaneelissa. Kandidaateilta kysyttiin muun muassa kommenttia Kuorekarin rakentamiseen. Helsingin kaupungin
suunnitelmana on rakentaa 30.000 kerros-

alaneliömetriä Kulosaaren sillan kupeeseen
– meren päälle. Kulosaarelaiset ry teki 22.2.
kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen,
jotta päätös varata Kuorekarin alue asuntotuotantoon hylättäisiin. Ottamatta kantaa
itse rakennuspaikkaan, päätös on sekä vesilain että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
säännösten vastainen.
Vaikuttamaan pääsee myös tiistaina
25.5.2021 Kulosaarelaiset ry:n vuosikokouksessa, joka jouduttiin siirtämään pandemian takia toukokuulle. Tervetuloa mukaan!
Lähde Kulosaarelaiset ry:n hallitustyöhön ja
tehdään yhdessä Kulosaaresta entistä mukavampi kotisaari.
Kohti hyviä valintoja!
Satu Väkiparta, puheenjohtaja
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

Påverka livet
på din hemö
E
nligt de uppgifter vi har då detta blad
går i tryck anordnas kommunalvalet den
18.4. Stadsfullmäktige fattar beslut om stadens ekonomi och administration. Fullmäktige utser medlemmarna till stadsstyrelsen
och de olika nämnderna samt besätter de
viktigaste ämbetena. Inom fullmäktige utses
borgmästare och biträdande borgmästare för
kommande valperiod.
Demokratiska val är ett privilegium som
vi kanske inte alltid kommer ihåg att uppskatta. Även nu under coronatider strävar
man till att göra röstandet tryggt för alla.
Genom att rösta har vi alla en möjlighet att
påverka beslutsfattandet och utvecklingen i
vår stad. Stadsfullmäktigebesluten påverkar
allas vår vardag.
Brändöborna rf anordnar en virtuell valpanel torsdagen den 8.4. Man kan bekanta sig
med paneldeltagarnas frågor och svar i denna tidning. Man kan naturligtvis också ställa
frågor under själva debatten.
Man bad kandidaterna kommentera byggandet på Norsören. Helsingfors stad plane-

rar att bygga 30.000 höghuskvadratmetrar
på Norsören invid Brändö bro – på havet.
Brändöborna rf lämnade in en ansökan om
rättelse, med önskan om att beslutet skulle
förkastas. Utan att ta ställning till byggområdet kan man konstatera att beslutet strider
mot bestämmelserna i både vattenlagen och
markanvändnings- och bygglagen (MRL).
Genom att delta i Brändöborna rf’s årsmöte har du möjlighet att påverka. Årsmötet
blev p.g.a pandemin uppskjutet till maj (tisdag 25.5.2021). Välkommen med!
Du är också välkommen med i förenin
gens styrelsearbete. Tillsammans kan vi göra
Brändö till ett ännu bättre ställe att bo på!
Låt oss göra goda val för samtiden!
Satu Väkiparta, ordförande
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf

JÄSENMAKSU
Henkilöjäsen 15 €, Koko perhe 25 € • Tilille: Kulosaarelaiset ry
Nordea FI11 2183 1800 0135 11
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Ku ore kari ( N orsörn)
ja tapaus Kuoreka r i
T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A

K

uorekari on pikkuriikkinen saari, joka
sijaitsee Kuorekarin salmessa Sörnäisten niemen ja Kulosaaren välissä. Sen
nimi löytyy vanhoistakin kartoista, mutta
karin tarkasteluun voi tarvita suurennuslasia. Luonto on kasvattanut sitä maankohoamisen kautta, ihminen taas pengertämällä.
Kartasta sitä on vaikea havaita tänäänkään,
sillä se on jäänyt pahasti Itäväylän alle.

Kuorekari mainitaan Yrjö Harvian laatimassa SELVITYS KULOSAAREN LIITOS
ALUEESTA KULOSAAREN MAALAIS
KUNTA, v. 1936.
Vuonna 1907 Kuorekari siirtyi Kulosaaren tavoin AB Brändö Villastad -yhtiölle,
joka möi pääosan omistuksistaan Kulosaaren kunnalle 2.6.1922. Helsingin kaupunki
osti osan yhtiön maista vuonna 1928. ”Tämän kaupan perusteella kaupungille kuuluu Kivinokka, Pikku-Pässi, läntinen puoli
Naurissaarta ynnä Kuorekari.” (Harvia s. 7)

Ote isommasta kartasta Helsingin kaupungin
historiallinen laajeneminen vuosina 1550–1982.
(Wikipedia)

kielteisesti suunnitelmaan, sillä sillan laskettiin häiritsevän liiaksi Vanhankaupunginlahden silloista vilkasta laivaliikennettä.
Kulosaarelaiset luopuivat tällöin toistaiseksi
siltahankkeesta ja päättivät turvautua raitiovaunun kuljettamiseen sopivaan lauttaan.

Senaatin kartta 1870-luvulta (Jan Streng Venäjä
Suomi-kuva...)

Kuorekari on esiintynyt politiikassa ja
lehtien palstoilla useammin kuin sen koko
edellyttäisi. Itse asiassa se liittyy Helsingin
ihan vanhimpaan historiaan, sillä kaupungin raja teki jyrkän mutkan juuri Kuorekarin kohdalla jo kaupunkia perustettaessa
vuonna 1550. (Mustikkamaa, Sompasaari
ja Korkeasaari liitettiin kaupunkiin v. 1569
ja Kulosaari vasta v. 1946.)
Ensimmäinen silta Kulosaareen
Kulosaaren toukokuussa 1907 ostanut AB
Brändö villastad teki ensimmäisen päätöksen liikenteen järjestämisestä jo saman
vuoden syyskuussa. Siltaa ajateltiin rakennettavaksi joko suoraan tai mahdollisesti
Mustikkamaan kautta Sörnäisten puolelle.
Syksyllä 1907 oli jo teetetty piirustukset
Sörnäisten niemen ja Kuorekarin välisestä
läppäsillasta. Helsingin kaupunki suhtautui

kartta.hel.fi Hgin opaskartta v. 1940

Helsinki hyväksyi kuitenkin jo 16.9.1909
uuden siltasuunnitelman, jonka mukaan
rakennettiin 1950-luvulla purettu puusilta.
Siitä alkoi penkereen rakentaminen Kulo
saaresta Kuorekariin.
”Sörnäisten sillan kokonaispituus oli 630
metriä, josta 125 m oli maapenkerettä keskellä salmea olevalla Kuorekarilla. Sörnäisistä Kuorekarille johtava 340 m pituinen
osa, samoinkuin Kuorekarin ja Kulosaaren
välinen 165 m pituinen osa, oli lujaan merenpohjaan upotettujen paaluarkkujen varaan rakennettua puusiltaa.”
(Toivo Niskanen, https://www.raitio.org/
vanhasivusto/historia/kulosaar/sivu1.htm)
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Uusi silta
Vuoden 1946 alueliitoksessa Kulosaari
muuttui osaksi Helsinkiä. Siitä tuli entistä
selvemmin väylä Helsinkiin nyt kuuluviin
itäisiin kaupunginosiin. Vanha puusilta oli
aikansa elänyt ja sen korvaaminen oli välttämätöntä.
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti uuden sillan rakentamisesta jo maaliskuussa
1950. Silta suunniteltiin niin leveäksi, että
metro mahtuisi sille. Vuonna 1957 valmistui raudasta ja betonista rakennettu 321
metriä pitkä ja 32 metriä leveä silta, joka oli
kuitenkin liian kapea metrolle.
Kuorekari jäi sillan alle. Sen ja Kulosaaren
välinen osuus on pengerretty niin leveälti,
että historiallinen karikko on tavallaan kadonnut.
Kuorekarin venesatama (HMV), Helsingin meriveneilijät ry:n kotipaikka, sijaitsee Kulosaaressa, lähellä Kuorekaria, mutta
väärällä puolella siltaa.

TAPAUS KUOREKARI: CASE NUMERO 1
Törhönen ideoi luksusrivitaloja Kulosaaren sillan pieleen. (Helsingin sanomat
27.11.1998)
”Professori, kaupunginvaltuutettu Lauri Törhönen (kok) oli saanut muutamaa
vuotta aikaisemmin idean rakennuttaa
luksustaloja Kulosaaren länsipäähän. Kulosaaren sillan penkereellä ei ollut varsinaista rakennusmaata, mutta Törhönen uskoi
löytävänsä varakkaita ihmisiä, jotka olisivat
valmiit maksamaan perustamiskustannukset. Tonttimaa oli tarkoitus saada valtaamalla merestä lisää maata. Lautakunta hyväksyi
hankkeelle asemakaavan. Törhönen ryhtyi
tuumasta toimeen, perusti kiinteistöyhtiön
ja haki yhtiölle varausta kaupungilta. Kaupunki oli myötämielinen.”
Törhösen hanke sai rakennusoikeutta
5000 k-m² (kerrosneliömetriä) rakentaakseen 20-30 asuntoa kaksikerroksisiin asuintaloihin, omalla rannalla ja merinäkymällä
Mustikkamaalle päin.
Lauri Törhönen ei tiennyt asuntojen
toteuttamisesta mitään. Hänhän ei ollut
grynderi vaan oli ja on elokuva- ja televisio-ohjaaja. Hänellä oli unelma, jonka hän
oli valmis lahjoittamaan kaupungille.
Harva kulosaarelainen piti ideaa toteuttamiskelpoisena.
Törhösen rannalle ei rakennuslupaa
(Helsingin sanomat 31.3.2000)
Törhösen suunnitelma korkean tason
asunnoista Kulosaaren sillan rantapenkereellä oli saanut hyvän vastaanoton kaupungin kaavoituksessa. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman
asemakaavan viime syksynä (1999).
Asemakaavasta oli kuitenkin valitettu ympäristöministeriöön. Ympäristölupaviraston
mielestä meren täyttö olisi samentanut
vettä, mikä taas olisi haitannut kalastusta
ja merialueen virkistyskäyttöä. Merialueen
täyttäminen maaksi kahden hehtaarin alalla
muuttaisi veden virtauksia, luonnonoloja
ja maisemaa. Meren täyttämisestä saatava
hyöty ei viraston mielestä ole huomattava
verrattuna siitä koituvaan haittaan.
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on
evännyt luvan Kulosaaren Siltarannan asuntoalueen vesirakennustöiltä. Viranomaisen
mielestä täytöstä olisi haittaa.
TAPAUS KUOREKARI: CASE NUMERO 2
LÄHTÖLAUKAUS: Kaupunkiympäristölautakunnan esitys 24.11.2020
Kuorekari pomppasi yllättäen otsikoihin
marraskuussa 2020. Tietoa kaupungin valmisteluista ei ole ollut varsinaisesti tarjolla,
vaan sitä on pitänyt osata hakea. Oletettavasti tätäkin hanketta on valmisteltu jonkin
aikaa ennen sen käsittelyä lautakunnassa.
Kokousten esityslistat tulevat kaupungin

42. Kulosaari, Kuorekarin alue Kortteli
42xxx Karttaote johon on rajattu Kulosaaren Kuorekarin alue
(Opaskartta, Helsinki).

Kulosaareen Kuorekarin alueelle ollaan käynnistämässä kaavoitusta, jolla alueen vielä rakentumattomalle ranta-alueelle Kulosaaren sillan välittömään läheisyyteen tullaan laatimaan asemakaava yhteistyössä alueen
toteuttajan kanssa. Alueella ei vielä ole voimassa olevaa rakentamista
ohjaavaa asemakaavaa. Alue on yleiskaavan rakentamista ohjaavien tavoitteiden mukaisesti tarkoitus kaavoittaa pääosin asuinkerrostalojen
korttelialueeksi. Alueen kaavoitettava asuinrakennusoikeus tulisi olemaan noin 30 000 k-m2. Näkyvälle paikalle, hyvien liikenneyhteyksien
varteen sijoittuvan alueen tehokkaampi rakentaminen sijoittuisi Itäväylän läheisyyteen siten, että alueelle tulevat rakennukset olisivat enintään 12-kerroksisia. Rantareitin ja Kulosaaren puoleisen rakentamisen
tulisi 47 osaltaan toteutua pienipiirteisempänä. Ajoyhteys uusille tonteille tutkitaan ensisijaisesti Kulosaarensillan eteläisen rampin kautta.
Alueen rantavyöhykkeellä tulee sijaitsemaan julkinen rantareitti, jonka
varrelle rantaan kaavaillaan palveluita, kuten esim. kahviloita ja ravintoloita. Hankkeen toteuttaja vastaa alueelle tehtävästä tarkemmasta
viitesuunnittelusta, sekä selvityksien laatimisesta. Alueen tarkempaa
kehittämistä varten yllä karttaan rajattua Kuorekarin aluetta esitetään
luovutettavaksi ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä kumppanuskaavoitukseen pääosin sääntelemättömään vapaarahoitteiseen omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin. (Perustelumuistion liite 9, sivu 46)

sivuille muutamaa päivää ennen kokousta.
Sitä ei kuitenkaan voi pitää tiedottamisena.
Suunnitelma ilmestyi myös medioihin.
Asuntomarkkinat hakivat hankkeeseen
kumppaneita. Kulosaaressa oltiin kovin
hämmästyneitä ja keskustelu kävi kuumana
Facebookissa.
Kulosaaren sillan kupeeseen kaavaillaan
korkeimmillaan 12-kerroksisia asuintaloja
(Helsingin sanomat 23.11.2020)
”Kulosaaren luonnon säilyminen ei ole
itsestäänselvyys. Kaupungilla on suunnitel-
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mia lisätä rakentamista esimerkiksi Kulosaaren sillan kupeeseen, Kuorekarin alueelle.
Jo vuonna 2000 vesioikeus hylkäsi alueen
merentäytön lupahakemuksen vesiluonnolle haitallisena. Suunniteltu alue putkahti
esiin tonttivarauslistassa, mutta onneksi ennen kuin suunnitelmat pääsevät etenemään
alue tarvitsee virallisen kaavaprosessin. Saarelaiset varmasti haluavat vaikuttaa alueen
suunnitteluun, jos kaavoitus etenee.” (Veera
Paananen)

Bonnier Asuntomarkkina & maankäyttö-palvelu
Helsinki hakee kumppania asuintalojen toteuttamiseksi Kulosaareen
Kaupunkisuunnittelu Leena-Kaisa
Simola - 24.11.2020
Kulosaareen Kuorekarin alueelle ollaan
käynnistämässä kaavoitusta, jolla alueen
vielä rakentumattomalle ranta-alueelle Kulosaaren sillan välittömään läheisyyteen
tullaan laatimaan asemakaava yhteistyössä
alueen toteuttajan kanssa. Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen...
(Ilmoitus internetissä, yksi monesta samansisältöisestä)
Kulosaaren tornitaloille aikalisä – lautakunta haluaa tarkemmat selvitykset
(Helsingin uutiset 4.12.2020 kaupunkisuunnittelulautakunnan 1.12. pidetyn kokouksen jälkeen)
”Kulosaaren Kuorekarille tullaan laatimaan
suunnitteluperiaatteet, joiden yhteydessä
selvitetään alueen rakentamisen tekniset
edellytykset ja se, että onko alueen rakentaminen ympäristövaikutusten kannalta
yleensä mahdollista. Suunnitteluperiaatteissa huomioidaan alueen rakentamisen suhde viereisen Itäväylän bulevardisoinnin eri
vaihtoehtoihin.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti asiasta tiistaina.
KULOSAAREN SILLAN kupeessa sijaitsevaa aluetta on ajateltu kumppanikaavoitukseen, jossa kaava laaditaan yhteistyössä
alueen toteuttajan kanssa. Toimialan mukaan Kuorekarille Itäväylän läheisyydessä
voisi rakentaa enimmillään 12-kerroksisia
taloja.
Suunnitteluperiaatteet käsitellään kuitenkin
kaupunkiympäristölautakunnassa ennen
kuin alueen varaamiseksi tarkoitettu menettely avataan.”
Käsittelyä kaupungin elimissä
24.11.2020 Kuorekari oli esillä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa.
Pitkän kokouksen kohta 9: Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tonttien varaamiseksi asuntohankkeita varten
Liite 1: Tontinvaraustaulukko KILPAILUIHIN VARATTAVAKSI ESITETTÄVÄT TONTIT
42. Kulosaari, Kuorekarin alue 42xxx,
asuinrakennusoikeus n. 30 000 km2, asuntoja 375 Luovutettavaksi ilmoittautumis- ja
neuvottelumenettelyllä kumppanuuskaavoitukseen pääosin sääntelemättömään
vapaarahoitteiseen omistus- ja vuokra-asuntotuotantoon kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin päättämin ehdoin. Varausalueen rajaus liitteessä 9.
Asia jätettiin kokouksessa pöydälle.

1.12.2020 kokouksessa asiaan palattiin.
Lautakunta kirjasi, että suunnitteluperiaatteet
käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ennen kuin alueen varaamiseksi tarkoitettu menettely avataan. Esitys hyväksyttiin.
Lautakunta toteaa, että Kuorekarin
alueen osalta prosessi etenee niin, että
alueelle laaditaan suunnitteluperiaatteet,
joiden yhteydessä selvitetään riittävällä tasolla alueen rakentamisen tekniset edellytykset ja se, että onko alueen rakentaminen
ympäristövaikutusten kannalta mahdollista. Suunnitteluperiaatteissa huomioidaan
alueen rakentamisen suhde Itäväylän tulevaisuuden bulevardisoinnin vaihtoehtoihin.
Suunnitteluperiaatteet käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ennen kuin
alueen varaamiseksi tarkoitettu menettely
avataan.
Jo tammikuussa hanke oli kaupunginhallituksen listalla. 1.2.2021 kokouksessa
asia jäi pöydälle.
8.2.2021 Kaupunginhallitus teki esityksen mukaisesti päätöksen ns. Kuorekarin
tontinvarauksesta.
Päätökseen liittyi valitusaika, joka päättyi
22.2.2021.
OIKAISUVAATIMUS
Kulosaarelaiset ry - Brändoborna rf esitti
kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen
kumota päätös Kuorekarin alueen varaamiseksi asuntotuotantoon. Alue on vesialuetta eli merta, eikä alueesta ole aikaisemmin
mainintoja Uudenmaan maakuntakaavassa,
vuoden 2016 yleiskaavassa tai Kulosaaren
asemakaavoissa. Alue on sisällytetty tontinvarauslistaan, jossa muiden kiinteistöjen
osalta on kysymys asemakaavoitetuista tonteista
Päätös on vesilain sekä maankäyttö- ja
rakennuslain (MRL) säännösten vastainen.
Kyseessä on vesialue- ja vesitaloushanke, joka muuttaisi vesistön asemaa, rantaa
ja vesiympäristöä hyvin merkittävästi sekä
ympäristön viihtyvyyttä ja kulttuuriarvoja.
Kaupunki ei ole pannut vireille massiivisen merentäytön lupahakemusta aluehallintovirastolle, jonka tulisi antaa hakemus
tiedoksi julkisella kuulutuksella sekä varattava tilaisuus mielipiteiden ilmaisuun. Nyt
kaupunki pyrkii käynnistämään ja pitkälle
myös toteuttamaan hankkeen julkisuudelta
salassa. Kaupunki ei voi saattaa rakennushanketta siihen pisteeseen, että aluehallintoviranomaiselle ei jäisi päätösvaihtoehtoja.
Käsittelyjärjestys on siis virheellinen.
On epäselvää, voidaanko alueelle koskaan
rakentaa mitään. Kaupunki ei voi tehdä
päätöstä alueen luovuttamisesta asuntotuotantoon merialueella, eikä määritellä
rakennusoikeuden määrää ja rakennusten
kerroslukua. Päätöksen mukaan alue luo-
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vutetaan ”kumppanuuskaavoitukseen” kaupunkiympäristölautakunnan myöhemmin
päättämin ehdoin. Kuitenkin päätöksessä
on vahvistettu, että asuinrakennusoikeus
olisi noin 30.000 kerrosneliömetriä ja asuntoja rakennetaan 375 kappaletta ja kerroslukumäärä olisi 12. Kaavan keskeinen sisältö
siis jo vahvistetaan, vaikka mitään MRL:ssä
tarkoitettuja selvityksiä tai toimenpiteitä
osallistumis- ja kuulemismenettelyä käyttäen kaavan laatimiseksi ei ole suoritettu tai
edes aloitettu.
”Kulosaaren Aurinkoranta” -hakemuksen on tehnyt A-insinöörit Oy:n konserniin
kuuluva yhtiö. Päätöskokonaisuudesta voidaan päätellä, että kyseisen yhtiön kanssa
ryhdytään laatimaan asemakaavaa grynderiyhtiön toivomusten mukaan. Asukkaille ja
asianosaisille kuuluva mielipiteenilmaus on
sivuutettu tarjoilemalla MRL:n vastaisesti
pelkkä rakennusyrityksen kanssa laadittu
asemakaavakaavaehdotus.
Muuta aiheeseen liittyvää:
Kalastusta harrastava Pentti Rantala sai asiantuntijatuttavaltaan oheisen viestin, jonka
mukaan Kuorekari-korttelin rakentamisesta
olisi kaloille haittaa.

Hei!
Ohessa Hki-Espoon käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnoksesta sivuilta 2122 otettu kohta, jossa on käsitelty kuhanpoikastiheyksiä kalatalousalueella.
Oheisen kuvan mukaan suurin kuhan
poikaskeskittymä Helsinki-Espoon kalatalousalueella on Kulosaaren itäkärjen molemmin puolin, sattumalta juuri
samassa paikassa kuin suunniteltu uudisrakentaminen sillan eteläpuolella.
Kartasta saa paremmin selkoa, kun sitä
suurentaa pdf-lukijassa.
Viimeisten 124 vuoden aikana Kuorekaria on suojellut salmen vilkas liikenne
(1907), lohet (2000) ja nyt ehkä kuhat.
Mikä mahtaa olla karin ja sen nimikalan
yhteys?

Naapuri Kulosaaressa
T E K ST I J A K U V AT: N I N A N YG Å R D

M

aria Wolfram työskentelee täyspäiväisenä kuvataiteilijana työhuoneellaan Roihupellossa. Hänen teoksiaan on ollut esillä vuodesta
1998 alkaen yli kolmessakymmenessä
yksityisnäyttelyssä ja lähes seitsemässäkymmenessä ryhmä- ja yhteisnäyttelyssä
yli kahdessakymmenessä maassa: Suomessa, eri puolilla Eurooppaa, Israelissa,
Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Japanissa. Wolfram kertoo humahtaneensa
nyky- ja varsinkin maalaustaiteeseen opiskellessaan kuvataidetta Lontoossa. Marian
tuorein installaatio ”Walk with me” koostuu kahdestatoista lähes kolmimetrisestä
naismaalauksesta ja se oli esillä Venetsian
biennaalin yhteydessä 2019. Maria haluaa
taiteensa kautta kertoa tarinoita, herättää
keskustelua ja tutkia ihmisten välistä vuorovaikutusta. Hänen mielestään on taiteen
rikkaus, että se pystyy koskettamaan ja ottamaan kantaa.
Miten päädyit taitelijaksi?
Nuoruudessani pohdin pitkään opiskelisinko juridiikkaa vai kuvataidetta. Ystävieni ihmetykseksi päädyin oikikseen, päättelin itsenäistyväni sieltä nopeammin. Ehdin
työskennellä neljä vuotta juristina ennen
äitiyslomalle jäämistä. Ollessani raskaana
kolmannen lapseni kanssa päätin pyrkiä
opiskelemaan maalaustaidetta Helsingissä Vapaaseen taidekouluun. Päätin myös,
että jos pääsen opiskelemaan niin vaihdan uraa. Vuoden opiskeltuani muutimme Lontooseen mieheni työn takia. Siellä
sain onnekseni jatkaa opintojani taidetta
pursuavassa kaupungissa. Viiden vuoden
taideopinnot Lontoossa ja viimeistään
maisteritutkinnon suorittaminen arvostetussa London University, Chelsea College
of Art and Design -yliopistossa vakuutti
minut, että päätökseni oli oikea.
Mikä on parasta työssäsi?
Kuulen usein ihmisten sanovan ettei työni ole oikeaa työtä, koska saan tehdä sitä
mitä rakastan. On tietenkin ihanaa, että
minulla on työ, joka on intohimoni, mutta samalla taiteilijan työ on sekä yksinäistä
että raskasta, joka sisältää jatkuvaa epävarmuutta tulevasta. Parasta on kuitenkin
ammattiin sisältyvä vapaus, monipuolisuus ja jatkuva uuden oppiminen. Minulla ei ole koskaan sellainen fiilis, että tämä
oli nyt tässä, vaan aina jää tunne siitä että
jotain uutta saattaa löytyä ja oppia seuraavan teoksen myötä.

Onko huonoja puolia?
Työ on yksinäistä ja pirstaleista. Tilaan
ja haen maalauspohjat Starkista, kannan,
pohjustan ja viimeistelen ne. Valmistelut
ovat fyysisesti rankkaa työtä. Tässä työssä
kokee yrittäjyyden kaikki pikku palaset.
Haetaan apurahoja, uusia projekteja, dokumentoidaan, neuvotellaan yhteistyökumppaneiden kanssa, valmistellaan näyttelyitä jne. Kun työt esimerkiksi lähtevät
näyttelyihin maailmalle, tulee taiteilijan
usein itse huolehtia niiden perilletulosta.
Suomalainen rekkakuski hermostui, kun
tajusi Venetsiaan päästyään, että hän ei
päässytkään kulkuneuvollaan näyttelypaikalle Venetsian keskustaan, vaan joutuu
loppupätkän turvautumaan paikallisiin
venekuljetuksiin. Pelkäsin hänen heittävän
teokseni kanaaleihin, sen verran kiihtynyt
hän oli! Onnekseni ei tarvinnut sopia paluukuljetuksesta kun tämä teoskokonaisuus lähti Venetsiasta suoraan Seychelleille
Biennaaliin, jossa se nyt odottaa keskellä
saarta hyvin varastoituna pandemian loppumista ja näyttelyn avaamista.
Mikä on ollut urasi huippuhetki?
Kyllä se on ollut mm. tämä Venetsian biennaali 2019 yhteydessä pidetty näyttely
sekä minun aikaisempi Nord Art osallistuminen. Onhan tämä biennaali maailman vanhin ja suurin ja järjestetty kahden
vuoden välein jo vuodesta 1895. Installaationi, ”Walk with me”, oli yhdessä
mm. toisen suomalaisen taiteilijan, Katja
Tukiaisen, kanssa samassa venetsialaisessa
palatsissa. Tila oli uskomattoman kaunis
ja rakennuksen kaikki pinnat ja katossa
olevat koristemaalaukset sointuivat yhteen ”tyttöjeni” kanssa. Maalaukset ovat
lähes 3,5 m korkeita ja kerrankin tila oli
tarpeeksi korkea. Näyttelyssä vieraili noin
600.000 kävijää puolen vuoden aikana sen
ollessa esillä ja palaute oli uskomaton. Hyvien näyttelyiden myötä tulee uusia kutsuja seuraaviin näyttelyihin.
Olen myös iloinen siitä että olen tänä
vuonna saanut toistamiseen kutsun suurella teoskokonaisuudella Nord Art -nimiseen näyttelyyn, joka on Euroopan suurin
jokavuotinen nykytaiteen tapahtuma Pohjois-Saksassa.
Mitä harrastat?
Entisenä kilpajuoksijana nautin edelleen
varsinkin metsässä juoksemisesta. Neulon
paljon, nyt on osittain pandemian takia
kova ”neuloosi” päällä, ja kuuntelen sa-
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Maria Wolframille sillat ovat merkityksellisiä
paikkoja.
”Minulle sillat symboloivat sitä, että olemme oma
pieni yhteisömme mutta yhteydessä muuhun
maailmaan. Pitää mennä sillan yli että pääsee
jonnekin ja taas siltaa pitkin kotiin pois hälinästä. Arvostan myös tällä saarella monipuolista ja
kaunista arkkitehtuuria eri vuosikymmeniltä.”

malla äänikirjoja, en malta vain istua ja
kutoa. Luen muutenkin paljon, se antaa
työhönkin taustaa ja inspiraatiota.
Miten päädyitte Kulosaareen
asumaan?
Mieheni isovanhemmat Fredrik ja Mary
Polón ostivat tontin ja rakennuttivat sinne kivitalon 1930-luvulla. Tämä oli ensimmäinen tontti joka myytiin aikoinaan
Kulosaaren Huvilakaupungin toimesta
vuosisadan alussa. Mieheni vanhemmat
rakensivat tontille toisen omakotitalon
1960 ja me mieheni sisarusten kanssa
omat kotimme 1990. Asuimme pitkään
neljässä sukupolvessa tällä samalla tontilla ja anopillani ja appiukollani oli 9
lastenlasta, joten serkuksilla oli aina kavereita ja isovanhemmilla vilskettä. Mieheni kutsui tätä Southforkiksi, minä kolhoosiksi.
Mikä on Kulosaaressa parasta?
Kulosaaressa on parasta se, että meri ympäröi sitä. Meri symboloi vapautta, jos
tästä lähden, niin voin päätyä vaikka Etelä-Amerikkaan. Vaikka en päätyisikään,
niin se tunne on siinä tärkein. Luonnonläheisyys, lyhyt matka Vanhankaupunginlahtea ympäröivään kauniiseen luontoon.
Pienellä prutkulla pääsee Kauppatoril
le seitsemässä minuutissa ja niinikään

metrolla myös nopeasti sekä itään että
länteen.
Mitä teet Kulosaaressa
muuta kuin asut?
Anopilla kasvaa kesäisin pihalla mm.
isänsä Fredrikin 40-luvulla hankkimat
toistasataa daaliaa, jotka nostetaan joka
talvi sisään maakellariin. Ditan (anopin)
innoittamana olen itsekin innostunut
puutarhanhoidosta. Kävelen, juoksen ja
kesäisin myös vesijuoksen poijujen välissä Hopeasalmessa Mustikkamaan siltaa
kohden. Yritän erottautua punainen pipo
päässä vilkkaan veneliikenteen johdosta.
Mitä unelmia sinulla on?
Unelmoin tietenkin, että pandemia loppuu ja saisin nähdä kaikki lapseni, joista
kaksi asuu ulkomailla, emmekä ole nähneet yli vuoteen. Kaipaan myös matkustamista ja maalaamista eri ympäristöissä.
Saan maalauksiini vaikutteita eri kulttuureista. Kaipaan ystäviä ja keskusteluja
ystävien kanssa. Kaukaisempi unelma on,
että saisin lapsenlapsia ja pysyisin virkeänä mahdollisimman pitkään, jotta voisin
nauttia myös heidän seurastaan ja olla
heille olemassa.

Elämän kolme tärkeintä asiaa?
Kannattaa miettiä mikä on tärkeintä ja
sitten elää elämäänsä niin, ettei keskity
väärin asioihin. Minulle tärkeimpiä ovat
perhe ja työ. Tärkeää on myös rehellisyys.
Niinikään ihmisten väliset kohtaamiset,
keskustelut ja se että näemme ja huomioimme toisemme.

Onko sinulla elämänohjetta joka on
jäänyt mieleen tai jota noudatat?
Tommy Tabermanilla on monta hienoa
runoa, mutta tämä: ”Ne joilla on rakkautta, näkevät polun siinä missä muut näkevät muurin.”
Tämä on aika kattava ja mielestäni se
nostaa esille, että positiivinen ja avoin
ajattelutapa vie eteenpäin. Sanoma pätee
niin työhön kuin lasten kasvatukseen.

TERVETULOA SAAREN NOPEIMMILLE OSTOKSILLE!
SAAT KÄTEVÄSTI KAIKKI RUOAT
KEVÄÄN ARKEEN JA JUHLAAN.

KULOSAARI

Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki.

AVOINNA MA–LA 6.30–23, SU 9–23
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S e n i o r i a s u m i s ta

Kulosaaressa

Kulosaaressa on liki 4000 asukasta. Heistä viidesosa on yli 65-vuotiaita, joista suurin
osa asuu ”normaalisti” kerros-, rivi- tai pientalossa. Toista sataa ikäihmistä asuu
senioritaloissa. Niitä on Kulosaaressa kolme: Entinen Helsingin kaupungin
400-vuotiskotisäätiön, nykyinen Helsingin kaupungin senioritalo Tupavuoressa,
yksityisen säätiön ylläpitämä, ruotsinkielisille tarkoitettu Gullvivan Kyösti Kallion tiellä sekä
yksityinen senioreille tarkoitettu kiinteistöyhtiö Risto Rytin kujalla.

TEKSTI: LIISA HORELLI

K U V AT: I N G E E N G ST R Ö M

T

upavuoren senioritalo vuodelta 1965
on Alvar Aallon toimiston suunnittelema. Sen huomaa talon tyylikkäistä,
pyöreistä parvekkeista, klinkkeriseinistä ja
erinäisistä harvinaisista yksityiskohdista.
Käytävät ovat tavanomaista leveämmät.
Aina viittä asuntoa kohden on yhteinen patiomainen lasitettu parveke, jota kesällä voi
pitää puutarhana.
Tupavuoren senioritalossa on 60 asuntoa,
lähinnä yksiöitä ja kaksioita. Tämän lisäksi
on jonkin verran yhteistiloja, kuten pieni
kerhohuone, sauna ja pesutupa. Vuonna 1950 perustetun Helsingin kaupungin
400-vuotiskotisäätiön alkuperäisenä tarkoituksena oli järjestää vähävaraisille vanhuksille asuntoja. Se ylläpiti kaupungilta
vuokraamiaan vanhusten asuintaloja, kohderyhmänään yli 65-vuotiaat, vähintään
20 vuotta Helsingissä asuneet kaupungin
asukkaat. Sääntöjen mukaan asukkaaksi
pääsemisen ehtona oli, että hakija kykenee
itsenäisesti huolehtimaan taloustoimistaan
ja jokapäiväisistä askareistaan. Niinpä asukkaille ei ollut eikä ole mitään hoivaa eikä
palveluja.
Vuonna 2015 säätiö lakkautti toimintansa, jolloin säätiön hallinnoimat talot, joissa
on 580 asuntoa, siirrettiin Hekalle (Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle). Syynä
tähän oli kymmenien vuosien aikana syntynyt saneeraustarve, jota säätiö ei olisi pystynyt rahoittamaan sääntöjään noudattaen.
Kesällä 2021 on Tupavuoren kiinteistössä
alkamassa saneeraus, jonka jälkeen talo saanee ainakin osittain uudet asukkaat. Hekan
mukaan ”Tämän kohteen asuntoja voit
hakea, jos olet 60-vuotias tai vanhempi.”
Varmaankin tulevaisuudessa talossa toimitaan samoin kuin Hekan taloissa yleensä:
valitaan talotoimikunta, joka sitten järjestää
asukkaille sopivaa toimintaa.
Tupavuorta vastapäätä sijaitsee ruotsinkielisille tarkoitettu senioritalo Gullvivan,
jota ylläpitää voittoa tavoittelematon Stiftelsen Seniorhuset Gullvivan. Vuonna 1968
rakennettu talo koostuu 31 asunnosta (3
kaksiota ja loput yksiöitä) sekä monipuolisista yhteistiloista. Asuminen edellyttää
omatoimista selviytymistä tai ulkopuolisen
tuen hankkimista, sillä talossa ei ole henkilökuntaa. Asunnoissa on turvahälytin.
Talossa vierailee viikoittain johtajatar, joka

hoitaa lähinnä hallinnollisia asioita ja ylläpitää eri osapuolten välisiä kontakteja.
Gullvivanin yhteistilat ovat mahtavat.
Suuri ruokasali, keittiö, kirjasto ja askartelutila ovat kauniisti sisustettuja asukkaiden
vanhoilla huonekaluilla ja esineistöllä. Lisänä ovat suuret henkilökohtaiset varastotilat,
pesu- ja pyykkitupa, sauna, urheiluvälinevarasto sekä pienet oleskelutilat kussakin kerroksessa pienempiä ryhmiä varten. Varastotilat ovatkin tarpeen, sillä niissä säilytetään
rollaattoreiden lisäksi myös polkupyöriä
ja suksia. Niinpä mm. Göta Jernmark on
erittäin tyytyväinen urheiluvarastoon, sillä
hän pyrkii hiihtämään päivittäin niin kauan
kuin lunta on.
Talon yhteisöllisyys riippuu asujien aktiivisuudesta. Ennen koronaa asukkaat järjestivät kerran viikossa yhteisruokailun tavanomaisten kahvittelujen lisäksi. Pandemian
aikana ruokailutapaamiset ovat lakanneet,
mutta asukkaat kokoontuvat päivittäin parin tunnin ajan pienryhmissä juttelemaan.
Talon puuhanainen on Lisbet Stenfors.
Hän järjestää erilaisia tapahtumia ja yhteispalveluja, kuten lääkärin käynnit joka toinen viikko, jalkahoidot ym. Lisäksi hän luo
lunta ja ylläpitää mm. pesutupa- ja saunalistaa. Hänestä Gullvivanissa on kaikki hyvin,
eikä siellä ole mitään puutteita.
Risto Rytin kujan ”senioritalo” on viehättävä, kolmikerroksinen, vuonna 1995
valmistunut rakennus. Kaupungin tontilla sijaitsevan asunto-osakeyhtiön kussakin
asunnossa täytyy ainakin yhden asukkaan
olla yli 55-vuotias. Talossa on kahdessa
osassa yhteensä 30 huoneistoa (1-, 2-, 3ja 4-huoneisia). Kaksioita on eniten. A- ja
B- porrasten välissä sijaitsevat hulppeat yhteistilat: hyvin varustettu keittiö, ruokasali,
olohuone, askartelutila, jota käytetään hoitohuoneena, sekä sauna, uima-allas, pyykkitupa kuivaushuoneineen, urheiluvälinetila
ja pieni autotalli.
Lähes alusta asti talossa asunut Anita
Mendelin kertoo kokonaisuuden toimivan erinomaisesti. ”Talossa on todella hyvä
henki; kaikki ovat kivoja ihmisiä, eikä ristiriitoja ole, vaikka onkin erilaisia näkökulmia. Ennen koronaa meillä oli paljon
yhteistoimintaa: laitoimme ruokaa yhdessä
joka toinen viikko, jumppasimme, kävimme retkillä, kahvittelimme usein kauniissa
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olohuoneessamme. Nyt on enää jäljellä perjantain ohjattu jumppa, jossa käy kymmenen henkilöä. 90-luvulla meillä oli emäntä,
jonka palkka maksettiin yhtiövastikkeessa,
mutta eihän me tuolloin vielä tarvittu palveluita. Siksi me luovuimme emännästä,
mutta nyt häntä tarvittaisiin, sillä vanhin
meistä on 100-vuotias ja keski-ikäkin lähentelee jo 80 vuotta.”
Muutama asukas on kotihoidon tai kotisairaanhoidon piirissä. Osa saa jalkahoitoa, hierontaa tai vyöhyketerapiaa talon
askarteluhuoneessa, jonne hoitajat tulevat
antamaan hoitojaan. Osa voisi hyötyä esimerkiksi Gubben tarjoamasta hoivasta, jossa nuoret ulkoiluttavat ikäihmisiä heidän
tarpeittensa mukaan.
Yksinäisyys on nykyajan syöpä. Hyvin
toimivat senioritalot voivat ehkäistä yksinäisyyttä, mikäli on olemassa yhteistiloja ja aktiivisia asukkaita. Suomalaiset isännöitsijät,
oli sitten kyse julkisista tai yksityisistä organisaatioista, eivät vielä ole ymmärtäneet yhteisöllisyyteen kannustamisen tärkeyttä. Seurakunta tosin järjesti ennen koronaa kerran
viikossa senioreiden kahvittelutapaamisen.
Tupavuoren senioritalo

Hiihtoa harrastava Göta Jernmark

Kaupungin vanhuspalvelut on keskitetty suuriin palvelukeskuksiin, kaukana Kulosaaresta. Itäisen alueen vanhuspalvelujen
päällikkö lupasi kuitenkin, että kaupunki on valmis tukemaan
senioreiden korttelikerhotoimintaa Kulosaaressa, mikäli aktiivisia toimijoita löytyy. Olisiko tässä projektin paikka?

arvostaa Gullvivanin urheiluvarastoa.

Gullvivanissa on viehättäviä
tiloja ja oleskelunurkkauksia.

Senioritalo Gullvivan Kyösti Kallion tiellä

Senioritalo
Risto Rytin kujalla

Risto Rytin kujan olohuone on talon sielu.

Lisbet Stenfors on Gullvivanin
puuhanainen.
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Kulpsin kuulumisia
TEKSTI: VILLE VARPULA

K

ulosaaren jalkapalloseura Kulps tarjoaa
laadukasta matalan
kynnyksen
jalkapalloa
Kulosaaren ja lähiseudun
lapsille yli kielirajojen.
Seuran toiminta-ajatus on
tarjota helposti lähestyttävä tapa harrastaa jalkapalloa Kulosaaressa vuoden
ympäri. Toiminnan siirryttyä uudelle tekonurmelle
kiinnostus seuraa kohtaan
kasvaa jatkuvasti ja uusia lapsia tulee koko ajan
mukaan toimintaan. Uusi
kenttä on mahdollistanut
erittäin hyvät treeniolosuhteet lapsille sekä innostanut lisää lapsia mukaan
fudikseen. Seura kattaa
tällä hetkellä 2007–2015 syntyneiden ikäryhmät, ja 2016 syntyneiden joukkue on
tarkoitus perustaa tänä vuonna.
Valmennuksesta ja joukkueiden johtajuudesta vastaavat pääsääntöisesti vanhemmat
vapaaehtoisvoimin, mutta valmennusvastuuta on jatkossa tarkoitus siirtää enemmän nuorille tuntipalkallisille valmentajille.
Seuralla oli vuoden 2020 lopussa yhdeksän
tuntipalkallista valmentajaa. Lisäksi seura
palkkasi valmennuspäällikön kehittämään
seuran toimintaa.
Vuosi 2020 oli toiminnan osalta poikkeuksellinen koronapandemian takia. Valtioneuvoston määräyksien ja suositusten
takia jalkapalloseurat keskeyttivät harjoitusja turnaustapahtumat 13.3. alkaen. Jalkapallotoiminta käynnistyi jälleen rajoitetusti
huhtikuun toisella viikolla ja pelitoiminta
sallittiin toukokuun lopussa. Syksyllä rajoituksia tiukennettiin jälleen ja kilpatoiminta
keskeytettiin lokakuussa. Seuran kotikentällä Kulosaaressa pelattiin kuitenkin viime
vuonna yhteensä 45 Kulpsin piirisarjakotiottelua erinäisten harjoituspelien lisäksi.
Toiminta oli poikkeusoloista huolimatta
hyvin aktiivista.
Kulps 2011 ja 2012 syntyneiden
kuulumisia
Kulpsissa joukkueet on jaettu ikäluokittain. Osa enemmän pelaavista voi pelata
myös ylemmissä ikäluokissa omansa lisäksi.
Kirjoitan muutaman sanan Kulpsin vuosina 2012 ja 2011 syntyneiden poikien
joukkueista, joissa toimin yhtenä valmen-

Osa Kulps 2012 -kilparyhmästä

nustiimin jäsenenä. Molemmat ikäluokat
treenaavat nykyään yhdessä tiistaisin ja
torstaisin. Matsit pelataan pääasiassa omassa ikäluokassa, mutta osa 2012 syntyneistä
pelaa myös vuotta vanhempien matseissa.
Nuorempien, eli Kulpsin 2012 syntyneiden
joukkue, on perustettu jo lähes viisi vuotta sitten poikien ollessa 3–4 vuotiaita. Osa
pelaajista on ollut mukana jo sieltä saakka.
Joukkue, kuten myös 2011 syntyneet, on
nykyään jaettu kahteen osaan runsaan pelaajamäärän ansiosta ja jotta jokaiselle tulisi
sopiva pelitaso ja tarpeeksi peliaikaa omissa
peleissä. Vaikka Kulpsissa pelaajamäärä on
noussut merkittävästi, on se silti suhteellisen pieni per ikäluokka moneen muuhun
seuraan verrattuna. Pienempi pelaajamäärä
tosin mahdollistaa juuri tämän joustavuuden eli mahdollisen pelaamisen myös omaa
ikäluokkaa vanhemmissa koko Kulpsin laajuudessa.
Poikien peli-innolle ja -kunnolle on nostettava hattua; normaalien treenien lisäksi
kesällä ja syksyllä oli useita matsipäiviä viikossa. Eikä menoa haitannut, vaikka osalle
pelaajista sattui samalle illalla sekä oman
ikäluokan että vuotta vanhempien matsit. Ja
kun omaa ikäluokkaa vanhemmissa jää väkisin fyysiseltä kooltaan hieman vastustajia
pienemmäksi, on se korvattava nopeudella
ja pallonkäsittelytaidoilla. Eikä tämä ole
tuottanut vaikeuksia. Koronakurimus perui
viime kesältä 2012 syntyneiden ikäluokan
harrastetason pelit piirisarjassa, mutta 2011
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syntyneiden joukkueet sekä kilpasarjassa
pelaava Kulps 2012 -kilparyhmä pääsi pelaamaan koko sarjan. Lisäksi Talviliigassa
kaikki pelit ovat olleet peruttuja joulukuusta lähtien.
Kulps 2012 -kilparyhmä on innokas ja
taitava poikaporukka. Pojat ovat pelanneet
oman ikäluokkansa ylimmällä kilpatasolla jo muutaman vuoden ajan. Tällä tasolla
vastustajajoukkueet ovat isojen seurojen
kärkijoukkueita, mutta näillekin on useasti
näytetty oppitunti Kulosaaren fudisosaamisesta. Joukkue on pärjännyt erinomaisesti
ja pojat ovat pelanneet mahtavasti matsista
toiseen hyvällä peli-ilolla. Piirisarjassakin
voittoja tuli runsaasti, joten joukkue on
varmasti ikäluokassaan yksi parhaimmista.
Eli loistavaa pelaamista ja asennetta pojilta!
Vielä poikien suusta miksi fudis ja Kulpsissa pelaaminen on kivaa:
- ”Kaverien kanssa pelaaminen on kivaa, ja
ne on hyviä pelaamaan”
- ”Det är roligt att träna och träffa kompisar”
Näillä eväillä on hyvä mennä eteenpäin!

Talviliikuntaa ala-as teel la
T E K ST I : O P P I L A AT
K U V AT: A N N A - M A R I A I H A L A I N E N

K

ulosaaren ala-asteella tämän talven ulkoliikuntapäivä ei ollut koronan takia
perinteinen koko koulun yhteinen tapahtuma Mustikkamaalla.
Niinpä pari luokka-astetta toteutti talviliikuntapäivän yhdessä. Alkuopetuksen
luokat kävivät luistelemassa Mustikkamaalla. 3-4 luokka vietti ulkoilupäivän Riston
puistossa. Ja talvisää kun on ollut hyvin
vaihtelevaa, 5-6 luokkien ulkoilupäivän
aamuna oli pakkasta yli 20 astetta. Niinpä
luokat viettivät ulkona lyhyitä aikoja ja välillä olivat sisällä. Pääsivät kuitenkin ainakin
pulkkamäkeen ja hiihtämään. Ja kaikki pääsimme nauttimaan talvesta!
Kuvat ja oppilaiden kirjoitukset ovat 3-4
luokkien ulkoilupäivästä.

Luontopolulla katsottiin eri eläinten kuvia
ja niiden jälkiä lumessa. Se oli tosi mukavaa,
kun sai eläimistä uutta
tietoa. Katsoimme
hiiren, hirven, oravan
ja jäniksen jälkiä.

Luontopolku
eläinten jäljet lumessa

Ampujajuoksussa kierretään este ja juostaan
takaisin oman jonon
eteen ja heitetään
pallo koriin. Jos pallo
ei osu, niin pitää tehdä
sakkokierros eli juostaan sovittu lenkki ja
tullaan takaisin. Sitten
seuraava aloittaa
oman suorituksensa
samalla lailla. Voittaja
on se joukkue, joka on
ensimmäisenä suorittanut kaikki. Hiki tuli

Ampumajuoksuviesti

juostessa ja kannusHiihtäminen

tushuudoista!

Hiihtäjät suuntasivat Kluuvin puistoon. Latu oli
ok, mutta ei ihan hyvä! Moni osasi hiihtää hyvin.
Pojat tekivät uuden ladun. Hiihdossa oli hauskaa.

Lumijalkapallo

Pulkkamäki

Lumijalkapallossa oli kivaa se, että sai olla kavereiden kanssa ulkona.
Pulkkailussa oli kivaa romuralli. Pulkat ja laskijat tekivät pitkiä jonoja ja laskivat mäkeä alas. Kivaa ei ollut kun ei väistetty! Kivaa oli olla
kavereiden kanssa ulkona!

Jalkapallona oli iso jumppapallo eli jättipallo! Sitä potkittiin ja kuljetettiin
ympäri kenttää, taitoa ei tarvittu. Kentällä oli liikaa pelaajia ja pallokin tyhjeni kylmässä säässä. Se oli tylsää! Voittajaa ei saatu selville, sillä tärkeintä
oli liikkuminen.
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Ku l os a a ren m aamerkki
T E K S T I : M I K K O - O L A V I S E P PÄ L Ä
K U V AT: 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

K

ulosaaren 100-vuotiasta seurakuntaa
juhlistavassa juttusarjassa esitellään
tällä kertaa wau-arkkitehtuurin paikallinen tyylinäyte, Kulosaaren kellotapuli. Rakennus on valmistumisestaan saakka
ollut Kulosaaren kauas näkyvä ja kuuluva
maamerkki ja symboli.
Kulosaaren huvilayhdyskunnan vuonna
1907 perustaneet arkkitehdit hahmottelivat miltei ensitöikseen akselin, joka ulottui
Viaporin majakalta Kruunuvuorenselän
poikki Kluuvinlahdelle ja siitä ylös Vapaamuurarinvuorelle. Akseli alkoi hahmottua
1910-luvulla, kun Kluuvinlahdelle nousivat Armas Lindgrenin suunnittelemat
Paviljonki (Casino), Granfeltin huvila ja
Ribbinginhovin rivitalot sekä Lars Sonckin
suunnittelema Rantahotelli (nyk. Wihurin
pääkonttori).
Armas Lindgrenin viimeinen työ
Lindgren hahmotteli akselin päättävää monumentaalirakennusta vuoren laelle koko
1920-luvun ja teetti sen sijoituspaikasta
suunnitelmia myös omilla arkkitehtuuriopiskelijoillaan. Syksyllä 1925 Lindgren
esitteli idean piispa Max von Bonsdorffille, joka oli tullut vihkimään Kulosaaren
hautausmaata ja tiedustelemaan, milloin
kulosaarelaiset rakentaisivat kirkon. Lindgren ehdotti, että ensin pystytettäisiinkin
kellotapuli, jonka alapuolelle sijoittuisi sitten aikanaan kirkko. Rinne ylös tapulille
terassoitaisiin ja koristeltaisiin istutuksilla
Ribbinginhovin tapaan.
Tapulin rakennushanke lähti vauhtiin keväällä 1928, kun Brändö-yhtiö oli myymässä maaomaisuuttaan Helsingin kaupungille.
Kauppakirjaan saatiin ujutettua lupaus seurakunnalle lahjoitettavasta kirkkotontista.
Syksyllä kirkkovaltuusto päätti käynnistää
hankkeen ja Lindgren ryhtyi työstämään
vanhoja suunnitelmiaan. Hän luonnosteli
Vapaamuurarinvuorelle näyttävän, kahdeksantoista metriä korkean italialaishenkisen
kellotapulin, campanilen.
Keväällä 1929 kirkkovaltuusto nimitti
rakennuskomitean ja haki suunnitelmalle
kaupungin tonttia ja Porvoon tuomiokapitulin vahvistusta. Joulukuussa 1929, kun
tapulin piirustukset oli jo hyväksytty mutta tontin lupaprosessi vielä kesken, kulosaarelaisia kohtasi pysäyttävä ja järkyttävä
uutinen: Armas Lindgren oli menehtynyt
sairauskohtaukseen.
Helsingin kaupunki vahvisti kesällä 1930
tontin luovuttamisen Kulosaaren seurakunnalle, ja tapulin rakentamiseen ryhdyttiin

Kellotapulissa on pankinjohtaja Emil Schybergsonin muistolaatta, koska Kulosaaren kunta osoitti
Schybergsonin muistorahaston varat tapulin
rakentamiseen. Summa kattoi kuudenneksen
kustannuksista.

Granfelt lahjoittivat puuttuvan rahasumman ja saivat samalla oman nimikkokellon,
pienimmän.
Kellot valoi Ruotsissa AB Lars Krogius.
Niiden sävelet ovat C, b ja F. Niistä C on
pikku- eli papinkello, b keski- eli aamukello
ja F isokello. Kulosaaren oma runoilija Jarl
Hemmer kirjoitti kullekin kirkonkellolle
säkeet, jotka kaiverrettiin niihin raamatunlauseiden rinnalle:
Mellanklockan
Jag sjunger helg. Från detta berg
min klara malm kring nejden klingar
och blåare blir himlens färg
och vitare blir själens vingar.
Armas Lindgrenin vuoden 1929 suunnitelmassa
tapuliin olisi tullut myös kellotaulu.

kesällä 1931. Lindgrenin toimistossa työtä
valvoi edesmenneen arkkitehdin leski Irene
Lindgren ja tytär Helena Ruohtula (myöh.
Stenij). Rakennusurakoitsija oli insinööri
Bertel Svedlinin toimisto, muuraus- ja kivityöt teki Adam Korte.
Tapuli vihittiin käyttöön joulukuun 13.
päivänä 1931. Rakennuksen kokonaiskustannukset nousivat 177 000 markkaan,
mikä vastasi kirkkoherran neljää täyttä
vuosipalkkaa. Seurakunta sai hankkeeseen
tukea Brändön huvilakaupungin kunnalta,
koska kyseessä oli koko yhdyskuntaa hyödyttävä ja sen kaunistamiseksi tarkoitettu
hanke. Kirkonkellot toimisivat tarvittaessa
hätäsignaalina.
Kirkonkellot
Rakennushanke oli oikeastaan käynnistynyt sielunkelloista, joihin alettiin kerätä
seurakuntalaisilta varoja jo vuonna 1925.
Kirkkoherra Rafael Gyllenberg jäi leskeksi
vuonna 1927 ja halusi appivanhempiensa
kanssa lahjoittaa yhden kolmesta kellosta, aamukellon, edesmenneen puolisonsa,
Helvi Herlevi-Gyllenbergin muistoksi. Kun
kellokassa oli edelleen vajaa, Allan ja Ebba
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Storklockan
I denna krets av klockor tre
jag för den tyngsta stundens talan.
På svartklädd sorg, på dödens ve
jag gjuter tonernas hugsvalan.
Lillklockan
Fast ringast här i syskonringen
min späda stämma bringar bud
från evigheten bort om tingen:
från undrens under – livets Gud.
Kellonsoittajaksi pestattiin kunnan hevosajuri Valter Pelin pappilan naapurista. Kirkonmenojen ajan hän päivysti aina
tornissa: ”Ylhäällä tapulissa oli talvipakkasella jäätävän kylmää eikä kellonsoittajan
sopinut välillä tulla alas lämmittelemään.
– – Siellä piti vain seistä ja odottaa, milloin
kirkkoväki ilmestyi portaille ja ulossoitto
sopi aloittaa.”
Kulosaarelainen musiikkimies Heikki
Klemetti sävelsi lauantain ehtookelloille
erityisen melodian, jonka yksityiskohtaiset soitto-ohjeet Pelin naulasi ylös torniin.
Vuonna 1960 tapuliin tuli sähkömoottorilla käyvä saksalainen soittokoneisto. Tästä
lähtien kellot huojuivat ilman tahtia oman
painonsa mukaisesti. Käsipelillä soitettiin
enää vainajien sielunkelloja, hitaasti iso- ja
papinkelloa vuorotellen.

Aamukello, isokello ja papinkello on varustettu raamatun- ja runosäkeillä.

Valter Pelin toimi kellonsoittajana miltei
30 vuoden ajan.

Kulosaaren symboli
Tapuli oli ja on edelleenkin nähtävyys ja Kulosaaren tunnusmerkki. Heti valmistuttuaan
se valaistiin neljällä sähkövalolla. Paikan luonnetta Kulosaaren ”keskusaukiona” osoitti valtava joulukuusi, joka pystytettiin tapulin ja
kirkon edustalle vuosikymmenten ajan.
Kellotapulin merkitys Kulosaaren ja sen
seurakunnan kokoavana symbolina korostui
1950-luvun lopulla, kun Helsingin kaupunki julkisti uuden Kulosaaren asemakaavan.
Suunnitelmissa tapulin taakse olisi tullut
kahdeksankerroksisia asuintaloja, jotka olisivat jättäneet tapulin varjoonsa ja rikkoneet
herkän merellisen siluetin. Kulosaarelaisten
vetoomuksesta rakennussuunnitelmia muutettiin, ja uudet talot jäivät neljäkerroksisiksi. Postikorttimaisema säilyi.

Nopeasti modernisoituvassa Kulosaaressa
tapulista tuli myös yhteisön muistin paikka.
Sodan pommitusten jälkiä ei kiirehditty korjaamaan tapulin seinistä, ne saivat muistuttaa sota-ajasta pitkälle 1950-luvulle. Helena
Stenij ja Kustaa Vilkuna hellivät 1960-luvun
alussa ajatusta tapuliin perustettavasta kotiseutumuseosta, mutta aloitteista huolimatta
hanke ei tuolloin toteutunut.

Entä nyt? Tapulin avaaminen monipuoliseen käyttöön on houkutteleva ajatus, josta
seurakunta ja kulosaarelaiset ovat käyneet
alustavaa keskustelua rakennusta hallinnoivan seurakuntayhtymän kanssa.

Tapuli on aina ollut Kulosaaren tunnus.
Se esiintyi 1930-luvulta lähtien alttarivaatteissa
ja seurakunnan leimasimessa.

SEURAKUNTA KULOSAARESSA 100 VUOTTA – JUHLAVUOSI JATKUU
Muistojen keruu
Kastejuhlat, pyhäkoulut, päiväkerhot, rippileirit, häät, hautajaiset… Juhlavuoden aikana Kulosaaren Kirkkovakka ry kerää muistoja seurakuntaan liittyen. Lähetä tarinasi ja
mahdolliset valokuvasi pappi Jenni Kalliolle:
jenni.h.kallio@evl.fi. Muistojen päivää vietetään seurakuntasalissa, sitten kun tautitilanne sen sallii.
Popkanteletar Ida Elinan konsertti suorana Kulosaaren kirkosta su 28.3. klo 18.
Youtube-ilmiö, laulaja-lauluntekijä ja
popkanteletar Ida Elina on Suomessa ja
maailmalla ahkerasti keikkaileva artisti,

Evento Awards Vuoden Esiintyjä, Vuoden
Kantele -tunnustuksen saaja ja 1. kansainvälisten kantelekilpailuiden voittaja. Ida Elina
on tehnyt myös useamman gospellevyn.
Sivulle
facebook.com/herttoniemen
seurakunta livestriimattava konsertti on
osa ”Seurakunta Kulosaaressa 100 vuotta”
-juhlavuotta, jota sponsoroi Kulosaaren
kirkkovakka ry. Myös tämä konsertti on
Kulosaaren kirkkovakka ry:n tarjoama. Tervetuloa mukaan!
PS Konserttia voi kuunnella ja katsella sa
malla sivulla kahden seuraavan viikon ajan.
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KULOSAARELAISIA ARKKITEHTEJÄ osa 15
Pieni artikkelisarja Kulosaaren huvilakaupungin eri vaiheisiin vaikuttaneista arkkitehdeistä

Arne V i lh elm H e la nd e r
– Teol li s uu sa r k k i te h t i
TEKSTI: HEIKKI KUKKONEN
K U V A T : F I N N A , K U L O S A A R E L A I S A R K I S T O T, K I R S T I S A N TA H O L M A

A

rne Helander näki päivänvalon
vuonna 1901 Kurkijoella (Kronoborg på svenska), luovutetussa Karjalassa, Laatokan luoteispuolella, metsäalan
toimijan jälkeläisenä. Häntä voisi näin ollen kutsua karjalaispojaksikin, mutta hän
kävi kuitenkin oppikoulunsa Helsingissä,
Suomalaisessa Yhteiskoulussa, niin kuin
’paremman väen’ lapsilla tuohon aikaan oli
usein tapana. Hänen tulevaan uravalintaansa saattoi ehkä vaikuttaa sekin, että hänen
enonsa oli arkkitehtiprofessori Armas Lindgren. Niinpä Arne sitten ryhtyikin opiskelemaan juuri arkkitehtuuria ’Polysteekissä’,
kuten Helsingin teknillistä korkeakoulua
tuohon aikaan tuttavallisesti kutsuttiin.
Sieltä valmistuttiin silloin vielä klassismin
vakaassa hengessä, vaikka funktionalismi jo
tekikin tuloaan arkkitehtuurin henkiselle
maailmankartalle. Helanderkin valmistui
sieltä arkkitehdiksi, suhteellisen joutuisasti,
vuonna 1925.
Helander pääsi jo opiskeluaikoinaan
harjoittelijaksi enonsa isoon ja maineikkaaseen toimistoon. Valmistuttuaan hän
aloitti arkkitehdin uransa puolustusministeriössä, joka oli tuohon aikaan koko lailla
hyvä työantaja, silloisina useiden uusien
varuskuntien uutteran rakentamisen aikoina. Pian hänen uransa jatkui Pauli Blom
stedtin toimistossa ja vähän myöhemmin
yhteistyönä Bertel Liljequistin kanssa. He
perustivatkin melko pian myös yhteisen
arkkitehtitoimiston, 1940-luvun loppuvuosiksi.
Perustettuaan 1950-luvun alussa oman
toimistonsa Helanderin arkkitehdin työt
ja intressitkin kohdistuivat erityisesti teollisuusrakentamiseen, mm. Voikkaan paperitehdaskompleksiin Kouvolassa sekä
Joutseno Pulpin puunjalostustehtaiden
alueeseen Lohjalla, joihin hän suunnitteli
sekä teollisuusrakennuksia että tehtaiden
henkilökunnalle asuintaloja. Voidaan kai
sanoa, että Helander oli aktiivivuosinaan
Kymi-yhtiöiden eräänlainen ’hoviarkkitehti’. Hänen töitään on myös Kulosaaressa, ainakin kolme isoa ja komeaa huvilaa
1950-luvulta.

Arne Helander kuoli Helsingissä vuonna
1994.
ARNE HELANDER KULOSAARESSA
T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A

”Karjalaispojasta” tuli jo varhain helsinkiläinen ja kulosaarelainen. Arnen isä Benjamin Helander toimi jo vuonna 1910
Helsingin yliopiston metsänhoitajana ja
metsäteknologian opettajana ja perhe asui
Helsingissä. Ribbinginhovin läntisen rivitalon valmistuttua vuonna 1917 Arnen
vanhemmat asettuivat asumaan rakennuksen Vanhan Kelkkamäen päähän. Se asunto
pysyi suuren perheen kotina 1950-luvun
alkupuolelle asti.
Arne suunnitteli omalle perheelleen kotitalon Kulosaarentielle vuonna 1929 ja asui
siinä noin 45 vuotta. Vuodesta 1975 talo
on vaihtanut pari kertaa omistajaa ja kokenut niin paljon muutoksia, että Arne Helander ei enää tunnistanut taloa tekemäkseen. Nykyään kiinteistö on kuuluu Kiinan
kansantasavallan suurlähetystölle.
Mikko-Olavi Seppälän kirjoittamassa
Kulosaaren seurakunnan historiassa Arne
Helander mainitaan lukuisia kertoja, jopa
11 sivulla.
”Armas Lindgrenin sisaren Berta Helanderin perhe kunnostautui useassa sukupolvessa seurakunnan maallikkotyössä. Bertan
puoliso, metsänhoitaja Berta ja Benjamin
Helanderin poika, arkkitehti Arne Helander
peri enonsa Armas
Lindgrenin
aseman
Kulosaaren ’kotiarkkitehtina’ välittömästi
tämän kuoltua syksyllä
1929.
Arne Helander oli
käytännössä seurakunnan kiinteistöpäällikkö. Sen lisäksi, että
hän arvioi vuodesta
toiseen seurakunnan
kiinteistöjen kunnon
ja remonttitarpeet, hän
oli mukana hautaus-
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Arkkitehti
Arne Helander itse.

maan kehittämisessä ja suunnitteli 1940- ja
50-luvuilla hautausmaan laajennusosat ja
piirsi hautausmaan portin ja sankarihaudat.
Arne oli myös Kulosaaren kunnan rakennustarkastaja. Hänen suunnittelemiaan
rakennuksia nousi pappilan läheisyyteen:
Wihurin tutkimuslaitos ’Äntikselle’, jossa
Kulosaarentie kääntyi kohti pohjoista (nyk.
Risto Rytin tielle), sekä Kulosaarentien
tennishallin alapuolelle kunnan varikko.”
(Osittainen lainaus sivulta 71)
Wihurin tutkimuslaitoksena tunnettu
rakennus joutui sittemmin Irakin suurlähetystön haltuun. Arne Helanderin poika
arkkitehti Vilhelm Helander pahoittelee
isänsä piirtämän talon kohtaloa: ”Sääli,
että isäni töistä Kulosaaressa niin monet on
tuhottu. Erityisesti harmittaa se, että Irakin
suurlähetystö purki omistukseensa saamansa, Wihurin tutkimuslaitoksena tunnetun
talon raitiovaunun vanhan kääntöpaikan

Arne Helanderin kotitalo ennen uudistuksia

Wihurin tutkimuslaitos.

ääreltä. Tämä v. 1938 valmistunut talo oli
puhdasta funktionalismia.”
Rakennuksen purkamisesta käytiin lehdissäkin keskustelua. Ilta-Sanomissa kirjoitettiin 18.1.2011: ”Helsingin kaupunginmuseo toivoo lausunnossaan, että talon
kunnostamista vielä harkittaisiin. Sen mielestä talossa ei ole vauriota, joita ei voitaisi
korvata. Se on kärsinyt kosteusvaurioista
ja ilkivallasta. Rakennusvalvontavirasto on
eri mieltä kuin museo. Talo on todettu niin
huonokuntoiseksi, rakennusvalvontaviraston insinööri Juhani Vuori sanoo.”
Kunnan varikko Vanhan Kelkkamäen
varrella toimi HKR:n varikkona ja kaupungin nuorisotalona Kulosaaren itsenäisen
kunnan siirryttyä Helsingin kaupungille.
Vuonna 1993 kaupunki möi koko kiinteistön kahdessa osassa. Toiselle tontille jäi
pääosa Helanderin piirtämästä rakennuksesta, toinen tontti myytiin tyhjänä. Vanha varikko muutettiin asuinrakennukseksi
vuonna 1994. Sitäkään ei Arne Helander
voisi tunnistaa itsensä suunnittelemaksi.
Arne Helander piirsi vuonna 1950 ”Villa
Turpeisen” nykyisen Risto Rytin tien numeroon 20. Ennen Kyösti Kallion tien ja
kerrostalojen rakentamista Turpeisen talo
oli isolla tontilla melkeinpä metsän keskellä. Nykyinen talo on saanut toiseen päähänsä jatkokappaleen ja sekä eteensä että
taakseen toisen rakennuksen.

Leposaaren portti.

Kunnan varikko tänään.

Sörnaisten rantatie 21, AGA.

Arne Helanderin piirros kodistaan.

Aika
aikaa
kutakin!

Tunne välittäjäsi.

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

Tuula Partanen

Kulosaarelaisena tunnen
hyvin viihtyisän ja ainutlaatuisen asuinpaikkamme.
Kun tarvitset apua asuntoasioissa, älä epäröi ottaa
yhteyttä!

0400 588200

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

Tuemme
Lastenklinikoiden
Kummeja

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

Villa Turpeinen.
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Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi
Tilaa apteekkituotteet, myös
reseptilääkkeet, kätevästi suoraan
kotiisi tai nouda ne kauppareissulla
NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori
Alepa Kulosaari
♥ ystävällinen ja nopea palvelu
♥ laaja valikoima
♥ kotiinkuljetus lähialueille
♥ lääkityksen tarkistuspalvelu
♥ lääkkeiden annosjakelupalvelu
Herttoniemen metroaseman vieressä.
Tervetuloa!
HERTTONIEMEN APTEEKKI

Hiihtomäentie 14, 00810 Helsinki
Puh. (09) 759 4780

ma-pe

8-20

♥ la

www.herttoniemenapteekki.fi
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TEKSTI: MARI LEHMONEN

KORKEASAAREN
KEVÄTERVEISET

K U V AT: M A R I L E H M O N E N ( M L ) J A A N N I K A S O R J O N E N ( A S )

K

orkeasaarta ympäröinyt paksu jääkerros
sulaa takaisin meren aalloiksi ja kevät
tuoksuu tuulessa. Kiitos 160 eläinlajin,
saaremme on täynnä elämää myös silloin,
kun ihmiset viettävät hiljaiseloa.
Tänä talvena karhumme nukkuivat kolmen kuukauden makoisat talviunet. Lämpöasteet ja lumien sulaminen näyttävät
herättävän karhut myös Korkeasaaressa.
Keskellä lumisinta talvea suojasäiden aikaan
karhut havahtuivat hereille, söivät hieman
ja jatkoivat uniaan pitkän pakkasjakson yli.
Kun pakkaset lauhtuivat helmikuun lopulla,
alkoi talvipesässä jälleen liikehdintä.
Kevään ensimmäisissä lumileikeissä oli
vauhtia. Toinen karhuista kaivoi ensi töikseen lumen alta esiin hyvin marinoituneet
herkkunsa. Karhut hankasivat nautiskellen
turkkejaan talviunen tomuista jään kuorruttamaan lumeen ja puunrunkoihin. Lumessa
kieriskeltiin ja mäkeä laskettiin mahallaan.
Karhunpainit käytiin pienen ärinän ja myöhemmin hengästyneen ähinän säestyksellä.

Onnellista, että tällaisen aamujumpan jälkeen karhut saavat vetäytyä päiväunilleen ja
rytmittää päivänsä aivan niin kuin itse tahtovat.
Africasia-talon uusin laji on paluumuuttaja gundi! Saimme neljän gundin lauman
vuodenvaihteessa Amsterdamin eläintarhasta. Gundit ovat afrikkalaisia, yhdyskunnissa
eläviä jyrsijöitä, jotka ovat sopeutuneet hyvin
aavikon ankariin olosuhteisiin. Ne lämmittelevät viileänä aikana kokoontumalla gundipyramideiksi ja lekottelemalla aamuauringossa. Kuumimmalta auringonporotukselta
ne piiloutuvat tunneleihinsa.
Korkeasaaren laumaan kuuluu kaksi nuorta urosta ja kaksi nuorta naarasta,
joiden on tarkoitus lisääntyä. Uudessa
kodissaan ne lämmittelevät kalliolla lämpölamppujen alla ja vilistävät turvaan kallionkoloihin, mutta kurkistelevat kuitenkin
rohkeasti tarhassa liikkuvaa hoitajaa. Gundien touhuja voi seurata myös niiden omasta livekamerasta!

Korkeasaaren laivarannassa on haudottu
tammikuusta lähtien. Partakorppikotkilla
on muna, jota naaras ja koiras vuorotellen
hoivaavat yhteensä noin 60 päivää. Jos kaikki
on tällä kertaa mennyt nappiin, pariskunnan ensimmäinen poikanen on kuoriutunut
maaliskuun puolivälissä.
24-vuotias naaras on uskollisesti pyöräyttänyt munan joka kevät siitä alkaen, kun
nuori koiraslintu täytti kolme vuotta. Kuitenkin vasta viime vuonna, 6-vuotiaana,
koiras saavutti sukukypsyyden, sillä tuolloin munassa oli ensi kertaa poikanen. Tänä
vuonna pidämme peukkuja, että haudonta
vihdoinkin tuottaisi toivotun tuloksen. Partakorppikotkilla koiras hautoo noin puolet
ajasta, joten mikäli vuoronvaihdot naaraan
kanssa eivät suju vauhdikkaasti, poikanen
voi paleltua ennen kuoriutumista. Etenkin
tänä talvena pesinnän onnistuminen vaatisi
tarkkuutta haudonta-ajalle osuneiden kovien
pakkasten vuoksi. Varmasti partakorppikotkienkin kohdalla harjoitus tekee mestarin!

Vuoden ensimmäinen muna.

Kevään ensimmäiset

(Kuva AS)

karhunpainit. (Kuva ML)

Gundit palasivat stadiin.
(Kuva AS)
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KULOSAARESSA

iimeksi kirjoitin temaattisemmin taiteilijaelämäkerroista ja ajattelin jatkaa tätä
samaa lähestymistapaa. Tällä kertaa keskityn naisten kirjoittamaan käännöskirjallisuuteen. Meillä on hienon hienoja suomentajia,
joiden ansiosta tätä kirjallisuuden lajia kelpaa
kyllä esitellä, lukea ja ostaa! Poikkeusolojen aikana olen lukenut tavoistani poiketen e-kirjoina
myös muuta kuin rikoskirjallisuutta ja elämäkertoja, ne kun ovat saatavilla helpommin kuin
”oikeat” kirjat.
Olen tutustunut jo pari vuotta sitten Louise
Pennyyn, joka on julkaisemassa Hillary Clintonin kanssa dekkarin ensi vuonna. Luin Pennyn kirjan Kuolema kiitospäivänä (Still Life,
suom. Raimo Salminen, julkaistu aikaisemmin
nimellä Naivistin kuolema, WSOY 2008), Bazar
2019, 367 s. Kirja edustaa Agatha Christien ja
Viisikon välissä olevaa mukavaa luettavaa. Taiteesta ja kuvataitelijoista puhutaan aika paljon,
samoin tuodaan esiin ranskankielisen enemmistön ja englanninkielisen vähemmistön jännitteitä ja suhteita Québecin alueella Kanadassa.
Romaanissa puidaan who dunnit -tyyppisesti
pienen kylän raiteiltaan suistunutta arkea.
Sally Rooneyn Normaaleja ihmisiä (Nor
mal People, suom. Kaijamari Sivill), Otava
2020, 258 s., on saanut myös TV-tulemisensa.
Romaanin pohjautuvaa sarjaa ja sen lukuisia
seksikohtauksia tehtäessä vakiintui kielenkäyttöön termi ”läheisyyden koreografi”. Irlantilaiset Connell ja Marianne rakastavat toisiaan
koulusta alkaen huolimatta erilaisista taustoistaan ja siitä, että Connell on suosittu ja Marianne ei. Mariannen kehotuksesta Connellkin lähtee opiskelemaan Trinity Collegeen Dubliniin.
Parin tiet eroavat ja risteävät jälleen. Connell
kärsii depressiosta, ja saa kutsun Amerikkaan
luovan kirjoittamisen kurssille. Marianne kehottaa miestä osallistumaan, vaikka tietää menettävänsä tämän. Hieno kuvaus nuoruudesta!
Jenny Erpenbeck, Päivien loppu (Aller Tage
Abend, suom. Jukka-Pekka Pajunen), Tammi,
Keltainen kirjasto 2020, 320 s., balladi holokaustista, Neuvostoliiton gulageista. Osansa saa
kirjoittamisessa myös Saksojen yhdistyminen.
Teoksen muodostaa viisi kirjaa, joiden välissä intermezzot kuvaavat, miten pienestä elämän jatkuminen on kiinni! Pääosaa esittävä nainen kuolee viisi kertaa; kyseessä on naisen koko elämä,
vauvasta 90-vuotiaaksi, naiseuden koko kirjo.
Jhumpa Lahiri, Missä milloinkin (Dove mi
trovo, suom. Helinä Kangas), Tammi, Keltainen kirjasto 2020, 148 s. Ensimmäinen Lahirin

Ä
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TEKSTI: IRIS SCHWANCK

italiaksi kirjoittama teos. Tämä Yhdysvalloissa
asuva intialaissyntyinen kirjailija on kirjoittanut ja julkaissut englanniksi meilläkin suositut
romaanit Tulvaniitty ja Kaima. Tässä teoksessa
on kyse novellikokoelmasta; sopeutumisen vaikeudesta uuteen kulttuuriin, yksinäisyydestä,
erilaisuuden kokemisesta, pelosta. Lahiri viettää
nykyisin osan vuodesta Roomassa.
Elena Ferrante, Aikuisten valheellinen elämä (La vita bugiarda degli adulti, suom. Helinä
Kangas), WSOY 2020, 366 s. Ensimmäinen
TV:stäkin tutun Napoli-sarjan jälkeen kirjoitettu romaani. Samoja teemoja ja luokkaeroja tässä
romaanissa on. Kyse on nuoren naisen kasvusta,
seksuaalisuudesta ja sen heräämisestä, älyllisyydestä, aikuisten elämän valheellisuudesta, vääryydestä ja sen kokemisesta.
Clarice Lispector, Tähden hetki (A hora da
estrela, suom. Tarja Härkönen) Teos 2020, 107
s. Sisältää suomentajan jälkisanat. Tällä kertaa
lukemastani ehdottomasti vaativin osuus! Olen
aikaisemminkin kirjoittanut Lispectorista ja
hänen merkityksestään maailman ja Brasilian
kirjallisuudelle. Tässä on kyseessä kieleen ja mieleen perustuva balladi köyhän tytön elämästä ja
liian varhaisesta kuolemasta. Olemassaolon ja
tietoisuuden teemat ovat läsnä tehokkaasti lyhyessä tekstissä.
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Elisabeth Strout, Pikkukaupungin tyttö.
Amy ja Isabelle (Amy and Isabelle, suom. Marja Haapio) Tammi, Keltainen kirjasto 2020,
461 s. Helppolukuista tekstiä pikkukaupungin
elämästä noin vuonna 1960 ja sen muuttumattomista hierarkioista. Naisenergia toimii näiden
vastapainona hienosti kuvattuna. Amyä ja hänen äitiään Isabellea yhdistää se, että molempia
on käytetty lapsena hyväksi; Isabellea hänen
vanhempiensa hyvä ystävä ja Amya hänen matematiikan opettajansa.
Olga Tokarczuk, Aja aurasi vainajain
luitten yli (suom. Tapani Kärkkäinen) Otava
2020, 255 s. Vaikka teoksessa on dekkarirakenne, Nobel-kirjailija onnistuu luomaan tiheätunnelmaisen, loistavasti kirjoitetun kirjan pienestä
puolalaisesta yhteisöstä ja sen päähenkilöstä,
astrologiaan kallellaan olevasta englannin opettajasta. Hänen teoriansa eläinten oikeuksista ja
metsästäjien mielivallasta ovat oikeaan osuvia ja
ajankohtaisia.
Tutkitusti miehet lukevat miesten kirjoittamia kirjoja; naisten on pitänyt näihin asti
eläytyä miesten kirjoittamiin tarinoihin ja päähenkilöihin. Monika Fagerholm puhui tästä ilmiöstä Helsingin Sanomien syntymäpäivähaastattelussaan. Siksi on ollut elähdyttävää lukea ja
kirjoittaa naisten tekemistä romaaneista!

LUKUTUVASSA UUSIA KIRJOJA
Erra Jyrki: Lyijynvalkoinen

Holmström Johanna: Märta Tikkanen
Tyttö joka halusi juosta vetten päällä
Lang Han: Valkoinen kirja
Lispector Clarice: Tähden hetki
Offill Jenny: Ilmastoja
Powers Richard: Ikipuut
Rasi-Taskinen Marisha: Rec
Soininen Pirkko: Valosta rakentuvat
huoneet
Springora Vanessa: Suostumus
Taalas Petteri: Ilmastonmuutos
Terho Sampo: Olav Rossin kyyneleet
Tokarczuk Olga: Aja aurasi vainajain
luitten yli
Weselius Hanna: Sateenkaariportaat
KATSELTAVANA KULOSAARELAISEN
LUONTOKUVAAJAN SEPPO PARKKISEN
LUONTOKIRJOJA

K O T I S A A R E N P O L U I LT A
Osa 7

KUVA : SE PPO PA RKKINEN
(18.4 .1957–15.1.2021)

KOTTARAINEN LAULAA KEVÄÄN
KUNNIAKSI MUSTIKKAMAALLA.

KULOSAARELAISET KIITTÄVÄT SEPPOA HYVÄSTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SIITÄ,
ETTÄ HÄN ON AVANNUT SAARELAISTEN SILMIÄ NÄKEMÄÄN
LUONNON ARVON JA KAUNEUDEN.
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Vaalipanelistit ku
TEKSTI: LIISA HORELLI

L

ehden tavoitteena oli saada 8.4.
Kulosaaren yhteiskoululta striimattavaan paneeliin yksi kulosaarelainen ehdokas kustakin puolueesta.
Koska näitä puolueita oli vain kaksi,
pyysimme kolmesta muusta puolueesta saaren ulkopuolisen kuntavaaliehdokkaan. Panelisteille lähetettiin alla
olevat kysymykset, joihin pyysimme
kirjalliset vastaukset julkaistaviksi tässä
lehdessä. Vaikka vaali näyttää nyt siirtyvän myöhemmäksi, toteutamme paneelin suunnitellusti.
Vastaajina ovat puolueiden mukaisessa aakkosjärjestyksessä: kokoomuksen Mirita Saxberg, perussuomalaisten Sampsa Rydman, ruotsalaisten
Kristiina Michelsson, sosiaalidemokraattien Olli-Pekka Koljonen sekä
vihreiden Mari Holopainen. Vain
Michelsson ja Holopainen asuvat Kulosaaressa.
1. KUOREKARI
Helsinki on aloittanut Kuorekarin
”asemakaavaprosessin” päinvastaisessa järjestyksessä kuin voimassa oleva
maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää.
Maantäyttöä on jo rajoitettu luonnonsuojelusyistä. Kannatatko suunnitelmaa, jossa rakennetaan 365 asuntoa
kokonaisuudessaan täyttömaalle Kulosaaren sillan pieleen, Hopeasalmeen?
KOK: En kannata Kuorekarin asuinrakentamista. Kulosaari on arvokas ja
kulttuurihistoriallisesti tärkeä huvilakaupunginosa. Sen asuntojen arvoa ja
asukkaiden viihtyvyyttä on syytä vaalia
säilyttämällä pientalomainen asemakaava. Suunnitellut 30 000 asuinneliötä tarkoittaisi käytännössä tornitalojen
ryhmää meren päälle rakennettuna.
Se ei ole taloudellista. Rakentamisen
yhteydessä olisi investoitava liikenneratkaisuihin lisääntyvän asukasmäärän takia. Rannat ja luontoalueet ovat
Helsingin arvokkainta ympäristöä, eikä
niitä pidä rakentaa täyteen. Uudisasuntotuotanto tulee kohdistaa kaupungin
laidoille.
PS: Kuorekarin rakentaminen täyttömaalle ja sinne kaavaillut, mahdollisesti 12-kerroksiset tornitalot tulisivat
vaikuttamaan Kulosaaren-Mustikkamaan ympäristöön merkittävällä tavalla. Epäilen, olisiko rakentaminen ym-

päristövaikutusten vuoksi ylipäätään
mahdollista. En kannata suunnitelmaa.
Kaupunkia tehdään muutenkin jo liikaa.
RKP: Vastustan hanketta vahvasti.
Ensinnäkin alueella ei ole tonttia, eikä
maata liioin. Kyse olisi massiivisesta
maantäytöstä, joka häiritsisi merkittävästi vanhankaupunginlahdellekin
ulottuvaa veden virtausta, kalakantaa
sekä saaren muotoa. Rakentaminen
vaatisi massiiviset lisärakenteet liittymäliikennettä varten, joka edelleen
paisuttaisi alueen täyttöä. Lisäksi hankkeen juridiset perusteet eivät kanna
kehittämistä ja prosessia on edistetty
yleisöltä ’pimennossa’. On esitetty
12 kerrosta korkeaa rakentamista joka
lisäksi varjostaisi sillan kupeen molemmin puolin nyt sijaitsevia tontteja
haitallisesti ja alentaisi niiden arvoa.
Kulosaari on luotu huvilakaupunginosaksi, ja se on leimaava piirre alueelle, josta ei ole syytä luopua.
SDP: Kuorekarin alueelle laaditaan
suunnitteluperiaatteet, joiden yhteydessä selvitetään alueen rakentamisen edellytykset. Tässä olennaisena on
muun muassa ympäristövaikutusten
selvittäminen. Mahdollinen rakentaminen on kytköksissä Itäväylän bulevardisoinnin eri vaihtoehtoihin, joten
tässä vaiheessa suunnitelmiin on vaikea
ottaa lopullista kantaa. Lähtökohtaisesti suhtaudun täydennysrakentamiseen
myönteisesti.
Vihreät: Kuorekarin varausta isoon
merentäyttöön esitettiin asemakaavoittamattomalla alueella tontinvarausten
seassa kuulematta helsinkiläisiä. Näin
ei pidä toimia. Osallisuuden edistäminen on tärkeä tavoite minulle. Viimeistään ympäristöselvitykset ratkaisevat
voiko kaavoitussuunnitelmia ylipäätään jatkaa ja sen jälkeen on kuultava
asukkaiden näkemykset merentäytöstä.
Keskeistä kaikessa on säästää Kulosaaren lähiviheralueet, merellisyys, kalliot
ja kulttuurihistorialliset arvot.
2. KRUUNUSILLAT
Kruunuvuorenselän siltojen (”Kruunu
sillat”) rakentamiskustannukset ovat
Helsingin kaupungin viimeisimmän ar
vion mukaan nousemassa 350 miljoo
naan euroon. Olisitko valmis pysäyttä
20

mään siltahankkeen ja korvaamaan sen
taloudellisesti edullisilla sekä matkustajia
että autoja kuljettavilla saaristolautoilla?
KOK: Olen valmis tekemään Kruunusillat-hankkeesta uuden päätöksen ja
korvaamaan sen toistaiseksi sekä autoja että matkustajia kuljettavilla saaristolautoilla. Hanke on tuotava uuteen
valtuuston käsittelyyn jo ennen kesää.
Alun perin päätettiin 260 miljoonan
hankkeesta. Nyt pelkästään siltojen ja
raitiotiekokonaisuuden rakentamisen
hintalappu on julkisen tiedon mukaan
35 prosenttia enemmän. Lopullinen
hankehinta selviää vasta myöhemmin
keväällä, mutta siihen, tai nyt keskustelussa olevaan 350 miljoonaan euroon
ei sisälly vielä muuta kuin sillat. Lisäksi
massiivisia kuluja tulevat aiheuttamaan
pakolliset HKL:n raitiovaunuhankinnat sekä Laajasaloon suunniteltu
ainutlaatuinen raitiovarikko-asuinrakennushybridi ja siihen liittyvän infran
rakentaminen. Kokonaisuudessaan pelkästään raitio- ja kevyelle liikenteelle
suunnitellun sillan kustannukset tulisivat olemaan hävyttömät.
PS: Kruunusillat ovat hyvin kalliita.
Kun sillan rakentamisesta vuonna 2016
päätettiin, sitä vastustivat valtuustossa
ainoastaan Perussuomalaiset. Tosiasia
kuitenkin on, että nyt kun Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon rakentaminen
on jo täydessä vauhdissa, kaupungin
velvollisuus on hoitaa rakentamilleen
alueille liikenneinfra. Laajasalon väkiluku tulee ainakin kaksinkertaistumaan, joten liityntäliikenne Herttoniemen kautta ei ole vaihtoehto. Muita
vaihtoehtoja sillalle on tarkasteltu jo
25 vuotta, eikä halpoja ole olemassakaan. Esimerkiksi lauttaliikenteestä on
laskettu useita eri vaihtoehtoja, joista
missään sitä ole saatu järkeväksi. Lauttojen haittana on kapasiteetti, korkeat
käyttökulut ja epämukavuus.
RKP: Ehdottomasti kyllä. Toimivan
sähköisen lauttaliikenteen hinta-arvio
on 20 M Euroa. Lauttaliikenne toisi
Helsinkiin saaristo-ominaisuuttamme
positiivisesti ja ympäristöystävällisesti
korostavaa imagoa toimivuutensa lisäksi. Pandemia tulee heikentämään
kaupunkimme taloutta ja siksi on rahankäytönkin puolesta vastuullista lopettaa tämä hinnaltaan jo nyt tiedetysti

l o sa a re n as i al l a?
350M ylittävä silta. Silta olisi tulossa
palvelemaan hyvin pientä asukasmäärää kaupungissamme.
SDP: En ole valmis pysäyttämään ja
pidän erittäin tärkeänä, että Kruunu
sillat rakennetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Ilman siltaa ja raitiovaunuyhteyttä kasvavan Laajasalon
liikenneyhteydet ruuhkautuvat. Lisäksi
Kruunuvuorenrannan asukkaiden näkökulmasta siltojen pysäyttäminen olisi
väärin.
Vihreät: Kruunuvuoren selän silta
parantaa kulkuyhteyksiä, eikä hanketta tule tässä vaiheessa keskeyttää. Siltayhteys palvelee yhteyksiä keskustaan
ja toisin päin. Saaristoliikennettä tulee
myös parantaa. Kulosaaressa voisi olla
oma yhteyssatama laivaliikenteelle?
3. BUSSI NO 16
Olisitko valmis parantamaan Kulosaa
ren nykyisen bussiliikenteen palvelutasoa
palauttamalla bussin 16 vanhan reitin
Kauppatorin kautta Etelä-Helsinkiin?
KOK: Bussin 16 vanhan reitin Kauppatorin kautta Etelä-Helsinkiin voi hyvin palauttaa. En ole saanut tietooni
riittäviä perusteita tehdyille reittimuutoksille. Aiempi reitti on selvästi palvel-

lut kulosaarelaisia paremmin, esimerkiksi Kauppatorille ja Etelä-Helsinkiin,
josta löytyvät mm. kattavat terveyspalvelut.
PS: 3. Tähän on helppo vastata: Bussi
16 vanhalle reitilleen.
RKP: Kyllä ehdottomasti. On selvää,
että linjan käyttäjämäärät kasvaisivat
merkittävästi, sillä palvelisihan linja
myös Etelä-Helsingistä keskustaan liikkumista ja eritoten Hernesaaren alueen
nyt kasvettua tässä välissä asukasmääriltään.
SDP: Olen valmis parantamaan Kulosaaren bussiyhteyksiä. Pidän julkisen
liikenteen kehittämistä tärkeänä.
Vihreät:
Kyllä, joukkoliikenteen
palvelutasoa tulee kokonaisuudessaan
parantaa.
Kaupunkipyöräasemat ovat myös
hieno parannus liikkumiseen.
Yhteenvetona voidaan siis todeta,
että kaikkien puolueiden edustajat suhtautuivat myönteisesti bussin 16 reitin
palauttamiseen ennalleen. Perussuoma-

ja vihreiden edustajat olivat Kruunusiltojen
rakentamisen kannalla ja kannattivat myös
Kuorekarin edelleen kehittämistä. Eriävien
näkökantojen vuoksi 8. huhtikuuta järjestettävästä, klo 18.00 striimattavasta vaalipaneelista tulee varmasti mielenkiintoinen
väittely.

P.S. Paneelia voi seurata livestriimattuna Facebook-sivulla Kulosaari – Brändö
samanaikaisesti tilaisuuden kanssa 8.4. ja
myös sen jälkeen.

laisten, RKP:n ja kokoomuksen edustajat
eivät kannattaneet Kuorekarin rakentamista. Perussuomalaisia lukuunottamatta he
olivat myös valmiita pysäyttämään Kruunusiltojen rakentamisen. Sen sijaan SDP:n

Turvataan sinun ja läheistesi tulevaisuus!
- Lukuisat käytännössä hyödyllisiksi
havaitut ei-juridiset toimenpiteet
- Lahja- ja perintöverosuunnittelu
- Avioehdot
- Edunvalvontavaltakirjat
- Hoitotahdot
- Lahjakirjat
- Ositussopimukset
- Perinnönjaot
- Perunkirjoitukset
- Testamentit
- Erilaiset tilanteeseesi räätälöidyt ratkaisut

Maksuton alkuneuvottelu.
Ota yhteyttä:

Oikeustieteen maisteri, lakimies Petri Laurila
Puh. 040 768 2255
petri.laurila@oikeus.net
Toimisto Kalasatamassa Kauppakeskus Redin vieressä
os. Lautatarhankatu 10
(Tapaamiset ennakkoon nrosta 040 768 2255)
Myös kotikäynnit ja etätapaamiset (puhelin, Zoom, Facetime ja Skype)

KULOSAARESS
J ä äv e i s to s sy n t y y y h te i svo i m i n
T E K ST I J A K U V AT: A N N I H A LO N E N
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andemian aikana monenlainen yhteisöllinen tekeminen ja harrastaminen on ollut liki mahdotonta.
Jotain on kuitenkin pystytty tekemään
yhdessä.
Ensipakkasten jälkeen sosiaalinen
media alkoi täyttyä eri kaupunginosien
lumi- ja jääveistoksista. Jääteoksen voi
rakentaa esimerkiksi maitotölkkeihin jäädytetyistä harkoista. Hyvä idea on kutsua
iso porukka rakentamaan teosta yhdessä.
Ehdotin yhteistä jääteosta Kulosaaren
perheiden Facebook-ryhmässä, ja se saikin muutaman kymmentä saarelaista innostumaan.
Jääharkkojen tekeminen on helppoa ja
onnistuu pientenkin lasten kanssa. Väriä
niihin saa vaikkapa elintarvikeväreillä
tai voimakkaan värisillä elintarvikkeilla,
kuten punajuurella, punakaalilla, kurkumalla, kahvilla, teellä, mehuilla jne. Punakaali on muuten näppärä värjäysaine,
sillä siitä saa violetin lisäksi muutaman
muunkin värin aikaiseksi lisäämällä sekaan joko hapanta (esim. sitruunamehua) tai emäksistä (esim. ruokasoodaa)
ainetta. Harkkojen sisään voi jäädyttää
myös nuupahtaneita kukkia tai vaikka
joulukuusen jäänteet ja nekin saavat siten
uuden elämän.
Jäälinnan rakentaminen Risto Rytin puistoon alkoi tammikuun lopulla.
Useat saaren asukkaat kävivät jatkamassa rakentamista sitä mukaa kuin ehtivät.
Kannoimme helmikuun ajan harkkoja,
vettä ja työvälineitä puistoon muutamana päivänä viikossa. Muutaman kerran
teos löytyi maahan kaadettuna, mutta
osa hauskuutta oli myös rakentamisessa.
Kovin korkeaksi linna ei ehtinyt nousta, mutta sen ympärillä saattoi nähdä
usein lapsia leikkimässä, aikuisia ihastelemassa ja kaikenkokoisia ihmisiä ihmettelemässä. Jos joku rikkoikin rakennelman,
siitä ei ollut suurta haittaa, sillä teos oli
vain värikästä jäätä, jonka tarkoituskin
oli hävitä ajan mukana ympäristöön.

TAPAHTUMAKALENTERI

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
Yhteissuunnittelua

POPKANTELETAR IDA
ELINAN KONSERTTI suorana Kulosaaren kirkosta
su 28.3. klo 18 (Lisätietoa
s. 13)
Tiistaina 25.5. klo 17:30–18
Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf vuosikokous
Lukutuvassa

Linna suurimmillaan

HYVÄ UUTINEN (Kertoja Pentti Rantala)

Muista maksaa seuran
jäsenmaksu 15 tai 25
euroa tilille FI11 2183 1800
0135 11, kirjoita viestikenttään sähköpostiosoitteesi
jossa korvaat merkin @
tekstillä (at).

Alepan kassalla tänään (su 7.2.2021) hieno teko eräältä asiakkaalta. Hänen edellään oli vanha mies, joka liikkui rollaattorilla, yritti automaatista
kortillaan nostaa rahaa ostokseensa (yli 20,-), mutta ei saanut nostettua
rahaa. Tämä toinen asiakas sanoi, että hän maksaa miehen ostokset.
Olipa hieno teko, vielä löytyy auttavia ihmisiä!
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SA TAPAHTUU
EDESSÄ KIRKKOHERRANVAALI

YHTEISVASTUUKERÄYS – HYVÄ TEKO SEKIN
Yhteisvastuukeräys on käynnissä Herttoniemen seurakunnassa. Osallistumalla siihen voit auttaa ikäihmisiä meillä ja maailmalla.
Voit lahjoittaa heti, jos kohdallesi sattuu keräyslipas, tai pankin kautta
(seurakunnan tili FI16 2089 1800 0067 75 + viite 308100) tai käyttäen Mobilepayssä numeroa: 27640.
Voit myös osallistua tekemällä hyviä töitä. Herttoniemen seurakunnan
yhteisvastuukeräyspäällikkö Outi Lantto (050 476 1791 tai outi.lantto@
evl.fi) etsii apukäsiä monenlaisiin tehtäviin.
Kulosaarelainen idea: Osta toisen kulosaarelaisen neulomat lapaset parilla kympillä – siinä tulee kerralla kaksi lahjaa: neulojalta lapaset ja
sinulta rahalahjoitus.
Lapasvalikoima vaihtelee. Kysy tarkemmin Kirstiltä
(kirsti.santaholma@gmail.com tai 040 512 8209).

Herttoniemen seurakunnan kirkkoherra
Markku Rautiainen on ilmoittanut jäävänsä
eläkkeelle 1.12.2021. Seurakuntaneuvosto
nimesi keskuudestaan työryhmän, joka valmisteli ehdotuksen virantäyttöprosessista seurakuntaneuvoston kokoukseen 23.2.2021.
Neuvoston tehtävä on päättää, millaisen
esityksen se tekee Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulille uuden kirkkoherran vaalitavasta ja viran erityisistä tarpeista.
Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla.
Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat
18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet,
jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70
päivää ennen vaalia. Välillisessä vaalissa seurakuntaneuvosto valitsee ehdokkaista kirkkoherran.
Herttoniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti kokouksessaan 23.2.2021 esittää Helsingin
hiippakunnan tuomiokapitulille välillistä
vaalitapaa kirkkoherran vaalissa. Se tarkoittaa, että seurakuntaneuvosto päättää, kenestä tuomiokapitulin asettamista kolmesta
ehdokkaasta tulee kirkkoherra.
Nyt odotellaan tuomiokapitulin toimenpiteitä ja päätöksiä. Toiveena on saada vaali
käyntiin mahdollisimman pian ja päästä
tutustumaan hakijoihin kevään aikana.
Pandemian aikana vaalisaarnat ja muut tilaisuudet joudutaan varmaankin kokemaan
striimattuina etätapahtumina. Seurakuntaneuvosto toivoo seurakuntalaisten osallistuvan vaalin aikana järjestettäviin etäkeskusteluihin, seurakunnan facebook-viestintään
ym. antaen täten oman äänensä kuulua.

MARTAT

Martta-illat alkavat pääsääntöisesti klo 18 ja ne pidetään Kulosaaren seurakuntasalissa.
Alkuvuoden illat on jouduttu peruuttamaan pandemiasta johtuen, mutta huhti-toukokuun ohjelmasta yritetään pitää kiinni.
Illat ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. TERVETULOA!
Keskiviikko 7.4.2021
Ravinto-oppia, Helsingin yliopiston asiantuntija
Tiistai 20.4.2021
Suomen Puheopiston toimitusjohtaja, Marsa Bäck
”Miten laaditaan hyvä puhe”

Tiistai 4.5.2021
Ihotautilääkäri Terttu Ahokas
”Ihon hoito ja sen suojaus”
Tiistai 18.5.2021
Osallistuminen Kulosaaren suomen- ja ruotsinkielisissä päiväkodeissa kasvien istuttamiseen
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