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aupunginhallitus jätti tutkimatta Kulosaarelaiset ry:n oikaisuvaatimuksen, joka koski päätöstä
Kuorekarin alueen asuntotuotannosta. Alue lisättiin
tontinvarauslistaan, jossa muut kohteet ovat asemakaavoitettuja tontteja. A-Insinöörit on tehnyt
hakemuksen ”Kulosaaren Aurinkorantaan”. Kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty ilmoitus
muutoksenhakukiellosta, koska päätös koskee valmistelua. 12-kerroksinen ja 375 asunnon rakennussuunnitelma (30.000 km-2 meren päälle) kuulostaa
melko valmiilta valmistelulta. Gryndereiden kanssa
voi siis tehdä yksityiskohtaisia suunnitelmia ilman
osallistumis- ja kuulemismenettelyjä. Jatkamme prosessia joko kantelulla tai kunnallisvalituksella.
Helsingin kaupunki on myös käynnistänyt Kulosaaren korttelitalon laajennuksen suunnittelun.
Päiväkodin nykyiselle piha-alueelle on suunnitteilla
1200 k-m2 laajennus. Suunnitelma kuulostaa pähkähullulta. Jo valmiiksi ahtaasta pihasta lohkaistaisiin
rakennustilaa. Kaupunki omistaa korttelitalon viereisen asuntotuotantoon varatun tontin, jolle tehtävällä kaavamuutoksella ratkaistaisiin tilaongelma,
jos uudisrakennus rakennettaisiin sinne. Päätöksellä
kaupunki osoittaisi, että lasten hyvinvointi on aito
tavoite eikä vain sanahelinää strategiajargonissa.
Yhdistys kirjelmöi myös kaupunginhallituksen
antamasta vastauksesta Kyösti Kallion tie 2A:n ra-

kentamiseen liittyvään ponteen, jonka mukaan
Kyösti Kallion tien alueelle sijoitettaisiin katupuita.
Esitimme, että jos uudet katupuut eivät olisi mahdollisia, jatkosuunnittelussa säästettäisiin ainakin
osa katualueen reunamilla olevista puista. Nykyisen kierrätyspisteen sijainnille voisi löytyä paikka,
joka ei sijaitse puistoalueella. Näin puita mahtuisi
alueelle lisää. Olemme myös huolissamme liikenteen lisääntymisestä koulun edessä. Toivomme, että
jatkosuunnittelussa painotetaan lasten liikkumisen
turvallisuutta. Toivomme, että tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja tarkennetaan. Tähän kirjeeseen ei ole
reagoinut kukaan.
Mielenkiinnolla seurataan myös, miten Kulosaarensillan remontti tai pahimmassa tapauksessa koko
sillan uusiminen etenee. Sillassa havaittiin kesällä
2020 korjaamisia vaativia vaurioita, joiden arvioidaan johtuvan lähistöllä tehdyistä paalutustöistä.
Onneksi pääsee meriveteen viilentämään tunteita.
Rentouttavaa
kesän odotusta!
Satu Väkiparta
Puheenjohtaja,
Kulosaarelaiset ry
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Lehden toimitus
Kirsti Santaholma, päätoimittaja
Helena Ahonen, Inge Engström,

Liisa Horelli,

Mikko Myllykoski, Nina Nygård, Senni Timonen
Käännökset ruotsin kielelle: Nina Henriksen
Vuoden 2021 lehtien aikataulu
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KANSIKUVA:

Näkymä Kulosaaren kellotornista

(Finna, tuntematon valokuvaaja 1946)

tadsstyrelsen behandlade inte Brändöborna rf’s
ansökan om rättelse angående beslutet om byggandet av bostäder på området vid Norsören. Området lades till på tomtreserveringslistan där de andra
objekten var detaljplanerade tomter. ”A-insinöörit”
har ansökt om att bygga ”Brändö solstrand” – 30.000
bostadskvadratmetrar på havet. Till stadsstyrelsens beslut bifogades en anmälan om förbud mot överklagan
eftersom beslutet gäller förberedelse. 12 våningar och
375 bostäder låter som rätt färdigt förberett? Man
kan tydligen göra detaljerade planer med en grynder
utan att höra invånarna eller ge dem möjlighet att vara
delaktiga, såsom markanvändnings- och bygglagen
påbjuder. Vi går vidare med processen antingen med
klagomål eller genom kommunalt besvär.
Helsingfors stad har påbörjat planeringen av utvidgningen av Brändö kvartershus. Enligt de preliminära
planerna skall det uppföras en 1200 k-m2 stor til�läggsbyggnad på daghemmets nuvarande gård. Det
hela låter helt galet. Man skulle bygga på den redan
i nuläget trånga lekplatsen. Staden äger tomten invid
kvartershuset, men den är reserverad för bostadsbygge.
Med en planändring kunde nybygget placeras på tomten och utrymmesproblemet kunde vara löst. Med ett
sådant beslut kunde staden visa att barnens välmående
är en seriös målsättning och inte bara tomma ord.

Föreningen skickade en skrivelse till stadsstyrelsen
som svar på stadens klämförslag gällande Kyösti Kallios väg. Fullmäktige framhöll sitt förslag att man skulle
plantera träd längs Kyösti Kalliovägen. Vi föreslog att
man skulle bevara åtminstone en del av träden som
finns längs vägkanten om det inte är möjligt att plantera nya på området. Man kunde hitta en alternativ
plats för återvinningskärlen – en plats som inte befinner sig på parkområdet. Då skulle det finnas plats för
flere träd.
Vi är också bekymrade över den tilltagande trafiken i närheten av skolan. Vi önskar att man i framtida
planering beaktar barnens trygghet då de rör sig utomhus. Denna skrivelse har vi inte fått någon respons på.
Vi följer också med intresse med hur reparationen
eller i värsta fall förnyandet av Brändö bro framskrider.
Sommaren 2020 upptäcktes skador på bron, som kräver åtgärder. Skadorna tros ha uppkommit i samband
med pålningsarbete i närheten.
Lyckligtvis kan man kyla ner känslorna genom att
ta sig ett dopp i havet.
Önskar er en skön väntan på sommaren
Satu Väkiparta.
ordförande, Brändöborna rf

JÄSENMAKSU
Henkilöjäsen 15 €, Koko perhe 25 € • Tilille: Kulosaarelaiset ry
Nordea FI11 2183 1800 0135 11
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KUTSU KULOSAARELAISET ry. VUOSIKOKOUKSEEN
LU KU TU PA A N ( Kulosaare n yh te i skoulun k i rj asto, Sv i n h u f vu d i n ku j a 6)
ti i stai n a 25. 5.2021 k lo 18 .00.

INBJUDAN TILL BRÄNDÖBORNA rf.

Å RSMÖTET I LÄ SESA LEN ( KSYK’s bi bli ote k , Sv i n h ufvu d sg rän d en 6)
Ti sdage n de n 25. 5.2021 k l . 18 .00.

Y
•
•
•
•

hdistyksen vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat, joita
ovat mm.
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tuloja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota
kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja muut hallituksen jäsenet (yhteensä
12-14 jäsentä)

TERVETULOA ITSE KOKOUKSEEN TAI
SEURAAMAAN SITÄ LIVESTRIIMATTUNA FACEBOOKIN SIVUILLA KULOSAARI
– BRÄNDÖ!
TERVETULOA MYÖS MUKAAN SEURAN
TOIMINTAAN, VAIKKA JÄSENEKSI HALLITUKSEEN!
KULOSAARELAISET ry. – BRÄNDÖBORNA rf.
KERTOMUS TOIMINTAKAUDESTA
12.3.2020–4.3.2021 LYHYESTI
Yhdistyksen hallituksessa aloitti kolme uutta
jäsentä: Helena Ahonen, Jonna Härmävaara
ja Tapio Vanamo.
Toimintavuoden aikana pidettiin yhdeksän
hallituksen kokousta, joista moni hybridinä
tai etänä. Vuosikokouksen 12.3.2020 jälkeen
rajoitettiin valtakunnassa voimakkaasti kaikkia tapaamisia covid19-pandemian takia, josta johtuen toiminta oli varsin rajoitettua.
Vuoden 2019 kulosaarelainen oli Jonna
Härmävaara, mm. Kulosaaren siivouspäivän
ja Illallinen taivaan alla -tapahtumien organisaattori.
Juuri ennen pandemian alkua järjestettiin
jazz-konsertti, jossa oli noin sata kuulijaa.
Elokuussa toteutui Risto Rytin puistossa
siivouspäivä eli kirpputori ja illallinen Kulosaaren taivaan alla. Sen sijaan 26.8 pidettäväksi valmisteltu Kulosaari-päivä jouduttiin
peruuttamaan viime hetkellä.
Syyskuussa oli vierailu Serbian lähetystöön sekä kukkasipulikampanja Kulosaari
kauniiksi keväällä 2021.
Perinteinen Kulosaaren jouluvalofestivaali
toteutui normaalisti, mutta Joulubasaari oli

varjo entisestään – tilaukset facebookissa ja
toimitukset sovitusti.
Seuran Harriet-vene oli kulosaarelaisten
käytössä kesän aikana.
OmaStadi-hankkeeseen jäi yhdistyksen
hankkeeksi uimapaikka Kulosaareen.
Koronapandemian rajoitukset sulkivat
koulun ja myös Lukutuvan kevään aikana
16.3.–30.5. Syyskaudella Lukutupa oli auki
normaaliin tapaan, myös teemaillat toteutuivat, osin myös striimattuina. Kevätpuolella oli vain lainaustoimintaa.
KULOSAARELAISET – BRÄNDÖBORNA
-lehti ilmestyi kuusi kertaa.
YHDISTYKSEN WEBBISIVUT JA
FACEBOOK-SIVUT
Toimintavuoden aikana yhdistyksen kotisivuston Kulosaarelaiset.fi päivittämisestä
vastasivat Liisa Horelli ja Kaspar Kukkonen.
SEURAN TALOUS:
Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö on
merkittävästi tukenut yhdistyksen toimintaa. Kiitos siitä.
Jäsenmäärä on toimintavuonna pysynyt
ennallaan, maksaneita
yksilöitä tai perheitä
oli vuoden vaihtuessa
noin 140.

TALOUSARVIO TILIVUODELLE 2021
Kulosaarelaiset ry:n talous nojaa jäsenmaksutuottoihin. Kulosaaren kotiseuturahaston säätiö on jälleen myöntänyt seuralle
pyydetyn avustuksen, 5000 euroa, käytettäväksi Lukutuvan kirjahankintoihin, Kulosaari-päivän järjestämiseen ja Kulosaarelaiset-lehden paino- ja postituskuluihin.
Lehden oma ilmoitushankinta pitää osaltaan seuran taloutta tasapainossa.
Kulosaarelaiset ry:n säännöt löytyvät seuran kotisivulta www.kulosaarelaiset.fi ->
KULOSAARELAISET RY -> SÄÄNNÖT.
Kokouspaperit ovat saatavilla vuosikokouksessa tai pyydettäessä sähköpostin
liitteenä.

Tunne välittäjäsi.

TOIMINTASUUNNITELMA
JO ALKANEELLE
KAUDELLE
Vuosikokouksessa
esitettävä
suunnitelma
noudattelee
perinteitä.
Uuden
hallituksen käsiä ei
kuitenkaan kahlehdita, toimintaa voi aina
parantaa ja varsinkin
tämän oudon pandemiavuoden jälkeen
ovat uudistukset tervetulleita.

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
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KORKEASAARI

avatui kesäkauteen

K

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

K

Saaremme uusia eläimiä
Kevään ensimmäinen pienokainen kuoriutui suureksi riemuksemme partakorppikotkille maaliskuun alussa. Vanhemmat ovat
ahkerasti hoitaneet vaativasti piipittävää
pientä koukkunokkaa ja sukineet siinä sivussa myös toisiaan. Perheonnea kukoistavan korppikotkanpesän naapuriin on
muuttanut uusi laji, persianlammas. Nämä
kesylampaan villit sukulaiset eivät ole luonteeltaan kovin villejä, vaan seuraavat hoitajaansa tarhassa. Ehkä järjestämme hoitajille
päivittäisiä lammaskävelyitä, jotta pässin ja
kahden uuhen lauma saataisiin takatiloissa oleilun sijaan käyttämään rohkeammin
luontaisia kiipeilyominaisuuksiaan kallioilla.
Kissalaakson puolelle on saatu uusi amurinleopardipariskunta, joille kaavaillaan
isoa roolia tämän pohjoisimman leopardin alalajin luontoonpalautushankkeessa. Täpläturkit eivät kuitenkaan ole vielä
tavanneet toisiaan, joten katsotaan miten
suotuisasti tilanne etenee. Leopardien reviirin naapurissa viimeistellään uutta saukkotarhaa, johon saadaan uudet asukkaat
heti tarhan valmistuttua. Saukkoja meillä
ei olekaan nähty pariin vuoteen!

T E K ST I : I N G E E N G ST R Ö M J A K I R ST I S A N TA H O L M A
K U V AT: I N G E E N G ST R Ö M

TEKSTI: MARI LEHMONEN

orkeasaaren viiden kuukauden kiinniolo päättyi 3.5. ja eläintarha toivottaa vierailijat jälleen tervetulleiksi.
Eläimiä pääsee katselemaan ulkotiloissa,
ravintoloista saa evästä ja vesibussit kulkevat Kauppatorille. Toistaiseksi eläintalot
ovat edelleen kiinni ja vierailuaika tulee
varata ennakkoon Korkeasaaren verkkosivuilta. Ketään ei ole vielä tarvinnut ruuhkan vuoksi käännyttää lipunmyynnistä, eli
etenkin arkipäivinä lähisaarella voi tulla
piipahtamaan kävelyllä ilman sen suurempia ennakkosuunnitelmia. Korkeasaari
avautuu päivittäin klo 10. Toukokuussa
suljemme arkisin klo 18 ja viikonloppuisin
klo 20. Kesäkuun alusta olemme avoinna
iltakahdeksaan, näillä näkymin joka päivä
ja koko kesän!

REKO-ruokaa
REKO-ruo
kaa Kulosaaressa

valkoposkihanhet
luovat
merellisen äänimaiseman,
jota on ilo kuunnella keväisin.
Korkeasaaressa työskentelee jo kolmatta kevättä tiimi
oppaita, jotka sovittavat pesimärauhastaan tarkat valkoposkihanhet ja eläimistä
kiinnostuneet ihmisperheet
samalle saarelle. Tänä keväänä hankalien pesimäpaikkojen kohdalle on levitetty esteitä, joilla hanhet ohjataan
turvallisemmille paikoille
pesimään. Hanhiemot ovat
hyvin paikkauskollisia ja
voivat valita joka vuosi saman hyväksi havaitsemansa
pesäpaikan. Koiraat pitävät
huolta siitä, että naaras saa
hautoa rauhassa 3-4 viikkoa
ja että kömpelösti vaappuvat untuvikot ovat turvassa.
Parhaat hetket lintujen perhe-elämän tarkkailuun ovat
juuri nyt. Pidetään siis silmät auki ja seurataan luontoa!

ulosaaren ruokakaupat ovat käyneet
kovin vähiin. Tänä vuonna 2021 on
vain Alepa ostarilla, kun 60 vuotta
sitten ostarin avautuessa siellä oli kolme
valintamyymälää: HOK, K-kauppa ja Elanto sekä Ehon konditoria, ja saarella lisäksi
Elanto, kaksi K-kauppaa, Varuboden, kaksi
maitokauppaa, kaksi lihakauppaa sekä yksi
siirtomaatavarakauppa.
Maailma muuttuu ja sen myötä myös ostotavat. Kulosaaren länsi- ja itäpuolella riittää ostospaikkoja, ihan lähelläkin. On Rediä, Hertsiä ja Itistä ja ties mitä siltä väliltä.
Koronan aikana on moni tilannut ruokansa
sähköisesti ja saanut kaiken tarvitsemansa
kotiovelle tuotuna. Kaupan sijainnilla ei ole
juuri väliä.
Samalla on syntynyt vastakkainen ilmiö.
Jotkut haluavat ostaa ruokansa suoraan
tuottajilta. Sellaiselle, joka ei halua lähteä
tiloja kiertämään, on nyt helpompi vaihtoehto, REKO. Siitä on muodostunut Kulo
saaressa suorastaan ilmiö.

Persianlammas

Amurinleopardi Inga

Hanhiemo

Mikä REKO on?
Facebookista löytyy hakemalla Reko Kulosaari, yksityinen ryhmä, johon kuuluu
tänään 24.4.2021 620 jäsentä.
Ryhmän ylläpitäjät mainostivat toimintaa jo marraskuussa 2018:
”Hei! Haluatko puhdasta, kotimaista,
tuoretta ja lähialueella tuotettua ruokaa
suoraan tuottajalta? Vastauksesi on REKO-Lähiruokapiiri! Kulosaareen on nyt
avattu REKO-ryhmä. REKO on ruokaa
suoraan tuottajilta ilman välikäsiä ja tuotteet tilataan ennakkoon Facebookin kautta.
Sitten tuotteet noudetaan REKO-jaosta sovittuna aikana. Ei jäsenmaksuja tai muita
velvoitteita. Jos kiinnostuit, liity ryhmään
rohkeasti mukaan.”
Näin se toimii asiakkaan osalta:
- Liity Facebookiin ja ryhmään Reko Kulosaari.
- Tee tilaukset parillisten viikkojen torstaiiltaan mennessä Facebookissa.
Ryhmän sivulta löytyy tuottajien ilmoituksia ja ohjeita tilausten tekoon sekä maksamiseen, yleensä käteisellä tai MobilePayllä.
- Hae tuotteet Kulosaaren ala-asteen Werner Wirénin tien parkkipaikalta samojen
viikkojen perjantaisin klo 19–19:15.
Tuottajat liittyvät omasta puolestaan samaan ryhmään.

Lintujen pesimäaika
Luonnonvaraiset linnut ovat tärkeä osa
Korkeasaaren viehätystä. Kimeä-ääniset
meriharakat, kaklattavat kalalokit ja pariskunnittain reviirikiistoissaan kaakattavat
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Korttelitalon ja uusien kerrostalojen välissä on vilkasta vipinää, jopa 50 asiakasta, joka
toinen perjantai. Tuottajia on paikalla vaihtelevasti 5–12. Kaikkiaan heitä on kymmeniä.
Tässä muutama: munia 2–3 tuottajalta;
puutarhatuotteita Laitilasta: marjoja, perunoita, juureksia, vihanneksia ym.; lammastila Kouvolasta: karitsanlihaa, taljoja,
lankoja; mylläri: leipää, leivonnaisia; kalastajia Sipoosta: valmiita ruokia, leivonnaisia;
kesällä kukkia, yrttejä ym.
Asiakkaiden kommentteja:
• REKO leviää Kulosaaressa kuin pullataikina.
• Tuotteet ovat laadukkaita ja varmasti tuoreita.
• Tunnelma vetää puoleensa.
• Kun tuotteet ovat tilattuja, ovat ne myös
tuoreita, mitään vanhentunutta ei ole
kaupan.
• Tuotteet tulevat suoraan tuottajalta kuluttajalle.
• Karitsa parempaa kuin hyvää.
• Kananmunat pitää mahduttaa kennoihin
ja sitten XXL-kasseihin.
• Näin saa lähiruokaa ilman välikäsiä.

Pietarsaaren seudulla ensimmäisen REKO-renkaan.
REKO – Suoraan tuottajalta
kuluttajalle ilman välikäsiä
Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa
(Rejäl konsumtion – Reilua kuluttamista)
kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta ruokaa
suoraan ilman välikäsiä. REKO-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina ryhminään, joissa tilaukset ja toimitukset sovitaan.
Suomessa yli 200 REKO-rengasta. Se on
levinnyt laajalti Pohjoismaissa Islantia myöten, Italiassa, Irlannissa, Etelä-Afrikassa ja
Kanadan Ontariossa sekä jo Japanissakin.
Maailmanlaajuisesti REKO-renkaissa on
arviolta jo yli miljoonaa jäsentä.

REKO – mallina ranskalaisten
tuottajien jakelu ja suoramyynti
nettisivujen avulla
Lisätietoja REKOsta www.aitojamakuja.fi,
Vuonna 2012 pietarsaarelainen luomutilal- erityisen epäluuloiselle www.aitojamakuja.fi/
linen Thomas Snellman tutustui Ranskassa arkisto/REKO_ohje_1901_2016.pdf.
tuottajien kehittämään tuotteidensa jakelutapaan ja
suoramyyntirenkaisin, joissa kuluttajat
tilasivat
nettisivujen kautta
paikallisilta tuottajilta sitä, mitä näillä
oli tarjolla sesongin
KULOSAAREN OSTOSKESKUS
mukaan. Siitä idea
SVINHUFVUDINTIE 1, 00570 HELSINKI
uudentyyppisen
myyntirenkaan kePuh. 050 557 0740
hittämisestä omalla
paikkakunnalla .
Kesällä
2013
Snellman
aloitti
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M
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RIITTA LEHTO
T ER V E T U L O A !
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KULOSAAREN TUNNUKSIA
T E K ST I : K I R ST I S A N TA H O L M A
K U V AT: A R K I STO I STA

M

itä Kulosaari merkitsee sinulle? Jos
sinun pitäisi kertoa siitä yhdellä
kuvalla, minkä valitsisit? Olisiko se
kellotapuli, ostari, metroasema, korttelitalo,
bussi numero 16, numero 57, oma kotitalosi vai mikä?
Kulosaaren perustajilla oli varmaankin
mielessään sama kysymys. Toimen miehinä
he panivat heti tuulemaan. Ensimmäiset
tontit myytiin jo vuonna 1907, jolloin saarikin oli ostettu, ehkä tuttaville tai tutuntutuille, mutta oli tärkeää tehdä Kulosaaresta eli Brändöstä tunnettu ja houkutteleva
asuinpaikka, tarvittiin oikea brändi.
Kiinteistöjen myymiseksi julkaistiin kartta, oikeastaan mainos, jonka ylälaidassa on
alueen nimi tyyliteltynä. Nimen molemmin
puolin on näkyvissä aiheita vaakunaksi,
mutta vielä ei ollut sellaisen aika.

Ranskan kielen ”jeton” tarkoittaa polettia
tai rahaketta. Helsingissä, jopa Kulosaaressa, käytettiin kaasumittarissa kaasupolettia
vielä 1960-luvulla, Ranskassa taas ”jetonia”
tarvittiin puhelimen käyttöön vaikkapa
kahviloissa. Pietarissa maksettiin ainakin
vielä pari vuotta sitten metromatka ”jetonilla”.
Kulosaarelaiset-lehden
ensimmäinen
edeltäjä Brändö Meddelanden ilmestyi
vuonna 1917 kaksi kertaa. Ilmeisesti sitä oli
tarkoitus tehdä pitempäänkin, mutta muita numeroita ei syntynyt. Lehden kannen
kuvassa on aaltoja, risti, kukka ja sininen
rakennus. Niitä ei mielestäni voi pitää myöhemmin ilmestyneiden tunnusten lähteinä.
Kuvan on signeerannut BRUNO T. (Luultavasti Tuukkanen)

Särmäneula näyttää olleen Kulosaaren
perustajien suosiossa, sillä sama harvinainen
kala oli myös Kulosaaren kunnan leimassa.
Kulosaaren yhteiskoulu pitää arvossa
perinteitä. Syksyllä 2009 Keskusaulan etuseinälle näyttämön ylälaidan vasemmalle
puolelle kiinnitettiin messinkiin valettuna
1.1.1946 Helsinkiin liitetyn maalaiskunnan leima muistuttamassa alueen ja koulun
historiasta.

1917 BRÄNDÖ MEDDELANDEN No 1
(kuva lehden kannessa)

Karta över Brändö Villastad, 1907

Laura Kolbe esittelee Kulosaari – Unelma
paremmasta tulevaisuudesta -kirjan väriliitteessä Kulosaaren symboleja kertoen Kulosaaren käytetyimpien tunnusaiheiden liittyneen sen maantieteelliseen asemaan (saari)
ja merellisyyteen (sinisyys, aallot, lokit, merihevoset) ja asutuksen ominaislaatuun (väljä huvilakanta).

Näitä aiheita löytyy vuonna 1918 perustetun Kulosaaren suojeluskunnan lipusta:
lokit, meri, aaltoja, saari, rakennus.
Tämän lehden takakannessa on suurempana Kulosaaren vuoden 1912 esitteen kansikuva. Siitä löytyy huvila, aaltoja ja lokkeja.
Olisiko punainen rakennus uimahuone laiturin päässä ja taustalla kukkivia puita? Näkymä aukeaa houkuttelevan portin takana.
1912 BRÄNDÖ VILLASTADIN ESITE
(taiteilija Wäinö Palmqvist)

Oheisen kuvan luulisi esittävän vaakunaa,
mutta oikeasti kuvassa on ”jeton”, jollaisen
Kulosaaren raitiotieyhtiö lahjoitti yhdyskunnan pioneereille 19.5.1917. Sitä näyttämällä sai matkustaa maksamatta yhtiön
linjoilla.
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On kovin harmillista, ettei minulla ole
teille jaettavaksi tietoa tuon jetonin suunnittelijasta. Sama aihe, jopa ihan sama kuva,
löytyy nimittäin Kramerin lehdon Raivaajain kaivo -suihkulähteestä.
HAM (Helsinki Art Museum), jonka
omistuksessa suihkukaivo on, kirjoittaa
”vaakunakuvasta”: ”Suihkukaivoveistoksen
graniittijalustaan on kuvattu reliefinä Kulosaaren kunnanvaakunaksi aikoinaan suunniteltu ehdotus. Vaakunakilpeä kehystää
kaksi tyyliteltyä särmäneula-nimistä, Suomenlahdessa esiintyvää harvinaista kalaa.
Kilven keskellä erottuu saari, rakennuksia ja
taustalla kuusikkoa. Yläosassa on Helsingin
vaakuna. Sinänsä ansiokkaasta ehdotuksesta
ei kuitenkaan tullut kunnan virallista vaakunaa.”
Suihkukaivon historiasta vielä sen verran,
että sen on lahjoittanut vuorineuvos Anders
Kramer, se paljastettiin 1943, vesialtaan on
suunnitellut arkkitehti Bertel Jung yhdessä kuvanveistäjä Viktor Janssonin kanssa.
Suihkulähteen keskellä on Viktor Janssonin
Leikkivät pojat -veistos.
Helsingin vaakunan läsnäolon voi selittää jetonin kohdalla se, että raitiotie yhdisti
Kulosaaren ja Helsingin. Raivaajain kaivon
paljastusaikaan oli Kulosaaren liittäminen
Helsinkiin jo käytännössä päätetty asia, jonka valmistelu oli alkanut jo vuonna 1928.
Toteuttamisen oli sota viivästyttävä.

Oliko Kulosaaren kunnalla vaakuna?
Tästä asiasta nousi alkuvuodesta 2021 facebook-ryhmässä ”Kulosaaren perheet” vilkas
keskustelu, jonka seurauksena tämä artikkeli syntyi. Haluankin tässä kiittää innokkaimpia keskustelijoita oikein nimellä. Siis
kiitos Kulosaaren historian harrastamisesta
ja sen tuomisesta ”taviksienkin” ulottuville
Timo Poijärvi, Jaakko Rantasaari, Antti Salmenlinna. Älkööt loukkaantuko ne, joita en
maininnut.
Vastauksen löytymiseksi täytyy ensin tietää, mikä on vaakuna tai siis kunnanvaakuna.
Ennen 8.4.1949 annettua lakia kunnanvaakunoista ainoastaan kaupungeilla oli
oikeus käyttää vaakunaa, joskin eräät kauppalat (Karjaa, Riihimäki, Rovaniemi ja Valkeakoski) olivat onnistuneet vahvistamaan
sellaisen itselleen jo aiemmin tasavallan presidentin allekirjoittamalla asetuksella.
SIIS: Kulosaaren huvilakaupungin maalaiskunnalla ei ollut vaakunaa.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei
Kulosaaressa olisi suunniteltu vaakunaa.
Perimätietoa Antti Salmenlinnan kynästä:
”Armas Lindgrenin vanhin tytär Margareta
Salmenlinna kertoi, että tämä vaakuna olisi

hyväksytty Kulosaaren viralliseksi vaakunaksi. Kirjallista materiaalia ei minulla tästä
ole.
Niinikään hän kertoi, että jokin apteekki
olisi sittemmin ottanut tuon vaakunan tai
ainakin runsaudensarven siitä luvatta tunnuksekseen.
Varmaa on se, että kuvan vaakuna on Armas Lindgrenin tekemä.”
Kuva on siis Armas Lindgrenin piirtämä,
kysymykseksi jää, onko kuva oikeastaan
vaakuna. Ilmeisesti se ei ole virallinen vaakuna, johtuen jo siitä, että maalaiskunnilla
ei ollut virallisia vaakunoita. Ehkä sitä voi
kuitenkin pitää vaakunana.
Lisän tähän keskusteluun tuo Mikko-Olavilta tullut viesti:
”Seurakunnan arkistosta löytyy mielenkiintoinen tieto joulukuulta 1922 (siis ajalta ennen tapulia):
- A. Lindgren, joka tekee kunnan sinettiä,
saa tehdä samalla seurakunnan sinetin.
Kuvan teksti SIGILLUM COMMUNITATIS BRÆNDOENSIS on latinaa,
suomeksi Kulosaaren kunnan sinetti. Sigillum-sanalla on monta merkitystä, joista
sinetti on varmaankin ensimmäinen. Meillä
on jäljellä kaunis kuva, kiitos Antti Salmenlinnan. Tulkinta jäänee tulkitsijalle. Armas
Lindgrenin elämä päättyi yllättävän aikaisin, eikä tämä ole varmasti ainoa kesken
jäänyt työ.”
Perinnevaakunat
Vaakunakeskustelussa ihmeteltiin oheista
kuvaa. Jonkin tiedon mukaan se oli Kulosaaren perinnevaakuna, toisen mukaan Roihuvuoren.
Mikä on perinnevaakuna”?
Se on aina kunnan vaakuna.
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Kuntavaakunoita on kolmenlaisia: nykyiset viralliset vaakunat, jotka ovat kuntien
käytössä; kotiseutuvaakunat, jotka ovat
kuntaliitosten jäljiltä entisiä virallisia kuntavaakunoita ja vielä perinnevaakunat, jotka ovat ennen vuoden 1949 kuntaliitoksia
loppuneiden kuntien vaakunoita. Edellä
todettiin, että Kulosaaren Huvilakaupungin
(maalais)kunnalla ei voinut olla virallista
vaakunaa, sillä lain mukaan kuntavaakunat
tulivat mahdollisiksi vasta vuonna 1949.
Helsinkiin vuoden 1946 alussa liitetyt
kunnat kuuluvat viimeiseen joukkoon. Siitä johtuu. että oheisessa kuvassa on Kulosaaren perinnevaakuna. Kuva voisi viitata
Roihuvuoreen, mutta se ei ollut kunta Helsingin suuren alueliitoksen aikoihin, ei ole
koskaan ollutkaan.
Kuntatalon vaakunakäytävällä on yhteensä yli 600 vaakunaa. Vuonna 2016 sinne
ripustettiin samalla kertaa yhteensä kymmenen uutta perinnevaakunaa, joista neljä
kuuluu Helsinkiin liitetyille kunnille. Uusimmat perinnevaakunat, myös Kulosaaren
perinnevaakunan, on suunnitellut heraldikko Tapani Talari. Nimi perinnevaakuna on
Talarin mielestä epäonnistunut, eiväthän
nämä vaakunat ole mitenkään perinteisiä
vaan ”toimeksiannon mukaisesti Kuntatalon vaakunagalleriaa varten sekä mahdollisesti perinneyhdistysten käyttöön suunniteltuja ja muotoiltuja”. Tästä voisi päätellä,
että Kulosaarelaiset ry voisi pitää tätä pelkistettyä perinnevaakunaa omanaan.
KULOSAARI
Kultaisella kilvellä musta kaarikoroinen
tyviö, josta nousee punainen lieska.
Aihe ja väritys viittaa nimen väitettyyn
alkuperään, kulottamiseen.
(Tapanin Talarin määritelmä Kulosaaren
perinnevaakunasta teoksessa Puuttuvat kunnanvaakunat)
Kulo Kulosaaren tunnuksissa
Kulo tai roihu oli jo kauan sitten mukana
Kulosaaren partiolaisten tunnuksissa. Kulotyttöjen ja myös Kulopoikien 1950-luvun
lipussa oli partiolilja liekkien ympäröimänä. Kuva viittasi selvästi saaren nimeen.
Kulosaaren meripartio jatkaa aikaisempien

lippukuntien työtä nykyajan tyylillä. Nykyinen KMP:n tunnus on moderni versio
perinteisestä.
Kysyin alussa, minkä kuvan sinä valitsisit
Kulosaarta kuvaamaan. Yksi ehdottamista-

Kul o s aare n huvila-

ni oli kellotapuli. Kulosaaren seurakunnan
tunnuksissa olikin aina Armas Lindgrenin
suunnittelema Kulosaaren kirkontorni.

T E K ST I J A K U V AT:
HEIKKI KUKKONEN

Kulosaaren Kirkkovakalla on tämä tapulitunnus yhä käytössä, tässäkin lehdessä.

JATKOTEHTÄVÄ
Ehdotan nyt vaakunakeskustelulle jatkoa
Facebook-sivulla Kulosaari – Brändö. Jospa
valitsisimme yhdessä, me yli 4000 kulosaarelaista, kotisaarellemme yhteisen tunnuskuvan.
Vai päättäisivätkö tunnuksesta Kulosaarelaiset ry – Brändöborna rf -yhdistyksen
jäsenet? (Jäseneksi pääsee ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa ja maksamalla jäsenmaksun 15 tai 25 euroa tilille FI11 2183 1800
0135 11.)

ALEPA KULOSAARESTA SAAT KESÄHERKKUJA
KELLON YMPÄRI! ILOISTA JA MAUKASTA KESÄÄ!
TERVEISIN ALEPA KULOSAAREN POPPOO!

KULOSAARI

Kyösti Kallion tie 2, 00570 Helsinki.

AVOINNA 24H (1.5–31.8.2021)

arkkitehtuurin piirteitä

Hakatut kivimuurit
Sitkeähenkisen perimätiedon mukaan Kulosaaressa toimi ja vaikutti 1900-luvun alkuvuosikymmeninä taitavia kivenhakkaajatyökuntia, enimmillään kai pari kolmekin.
Kun valmiiden rakennuskivien tuotantoa ei
tuohon aikaan ollut aivan lähiseudulla, oli
kivirakentajien materiaalit louhittava mahdollisimman läheltä, jopa saareltammekin
ja parhaassa tapauksessa itse rakennuspaikalta. Kiven käyttökohteina olivat uusien
rakennusten perusmuurit ja kellarirakenteet
sekä rinnetonteilla myös erilaiset pihapuutarhojen terassimuurit kiviportaineen.
Vanhimmat saaren kivimuurit ovat kokonaan kivestä tehtyjä. Uudemmissa versioissa
on betonista valettu sisus, joka on vain päällystetty luonnonkivellä, joskus ainoastaan
kadun puolelta, mutta usein myös molemmin puolin. Nykyaikaisella timanttisahalla
voidaan tehdasmaisesti valmistaa hyvinkin
ohuita betoniaidan verhouslaattoja - ja miltei mistä kivilajeista tahansa.
Kivenhakkaajat olivat Kulosaaren nuoruusaikaan aikaan tyystin erilaista väkeä
kuin tämän päivän kivimiehet. Koneita ei
noilla kivityömaalla ollut oikeastaan lainkaan. Vain painavimpien lohkareiden liikutteluun sopivia vinssejä, hirsistä tehtyine
kurkirakenteineen, oli käytössä. Rakennuskivet oli silloin irrotettava peruskalliosta
niin kutsutulla kiilaamismenetelmällä. Siihen tarvittiin kaksi miestä, joista toinen
piteli pystyssä erityisestä porateräksestä
valmistettua poraa ja toinen käytteli lekaa eli pienehköä moukaria poran hitaasti
edenneeseen kallioon lyömiseen. Kymmenisen senttiä syviä reikiä tehtiin kiven halkeamissuuntaan noin 10 - 20 sentin välein.
Oikean halkeamissuunnan etsi ja määritteli
työkunnan kokenein kivimies. Kiilaamisessa jokaiseen valmiiseen reikään aseteltiin
sitten kaksi rasvattua, alaspäin paksunevaa
teräskiilaa, joiden väliin lyötiin alaspäin
oheneva, tukeva pääkiila. Kun reikärivi oli
saatu näin valmisteltua, alkoi kiilaamisen
vaativin työvaihe, nimittäin kiilojen lyöminen syvemmälle. Se tapahtui myös lekalla,
mutta hieman keveämmällä kuin itse reiän
teko. Kiiloja oli kiristettävä mahdollisimman tasaisesti, jotta kallio antaisi periksi ja
halkeaisi juuri aiottuun reikärivin suuntaan.
Kokenut kivimies erotti kiilan lyömisäänestä kiven lohkeamisen oikean etenemisen.
Tavallisesti tavoitteena oli saada aluksi
aikaan noin metrin pituisia, ns. raakakiviharkkoja. Kun käytetty kiviaines oli yleensä

harmaata tai punaista graniittia tai gneissiä, oli työn eteneminen kiven kovuuden
ja sitkeyden vuoksi melko hidasta. Päivässä saatiin aikaan vain yksi, tai joskus
kaksikin raakakiviharkkoa.
Kallion louhiminen kiilaamismenetelmällä oli helpointa aloittaa sellaisesta paikasta, jossa oli luonnon luoma, suunnilleen pystysuora seinämä, josta kiilattiin
tarpeen mukaan eri paksuisia raakaharkkoja, ikään kuin kalliota kuorimalla. Kulosaaressa tarvittiin hirsirunkoisten asuinrakennusten perustuksiin sekä terassien
tukimuureihin noin kolmenkymmenen
sentin paksuisia harkkoja ja kivirakenteisten kellarien väliseiniin tavallisesti kymmensenttisiä harkkoja. Näkyviin jäävät
harkkopinnat viimeisteltiin ennen niiden
paikoilleen asentamista tilaajan määrittelemään sileysasteeseen. Eräs vieläkin
käytössä oleva louhitun, kovan kivilajin
hyvin vanha oikaisu- ja pintakäsittelymenetelmä on nimeltään ’ristipäähakkaus’.
Myös harkkojen vaakasuorat harkkopinnat oli viimeisteltävä siten, että harkkoja yhteen sitovasta laastisaumasta saatiin
vaakasuora ja jokseenkin tasapaksuinen.
Mittatarkkuudestakin oli pidettävä kiinni, sillä valmiiden kiviharkkojen tarkkuustoleranssi oli useimmiten vain muutamia millimetrejä.
Yleensä työkunnassa oli erikseen raakakiviharkkojen jatkokäsittelijöitä. He olivat
tavallisesti raakakiven karskeja louhijoita
hieman hennompaa ja usein nuorempaakin väkeä. Pätkiminen rakennuskiviksi
tapahtui samalla kiilaamismenetelmällä
kuin kalliosta irrottaminenkin, mutta
yleensä hiukan pienemmin kiiloin.
Kivityömaalla oli tavallisesti käytössä
useita pieniä hiiliahjoja. Ne saatiin tuottamaan paras kuumuus puhaltamalla nahkapalkeilla hiilipesä lähes valkohehkuun.
Ahjojen päätarkoitus oli mahdollistaa
louhinnan tärkeimpien välineiden, eli
teräsporien teroitus takomalla niitä punahehkuun kuumennettuina isoa alasinta vasten sekä näin taotun terän karkaisu
riittävän kovaksi upottamalla tulikuuma
teräs äkkiä kylmään veteen. Kallion laadusta riippuen terien ahjokäsittelyä tarvittiin suunnilleen joka kymmenennen
reiän jälkeen. Siksi vähänkin isompaan
kivityökuntaan kuului ainakin yksi sivutoiminen seppä, sillä poria, talttoja sekä
kiiloja oli montaa kokoa ja mallia.

9

Kulosaarelaisen rinnetontin puutarhan kivirakenteisia terassointeja, tukimuureja sekä portaita.

Kadunpuolelta
kivimuurilla
korotettu huvilatontti.

Lähikuva tarkasti hakattujen
kiviharkkojen välisestä laastisaumasta

T U PAV U O R E N K ÄT KÖ I SS Ä –
B U N K E R U N D E RG RO U N D

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

Tupavuoren väestönsuoja
Helsingin kaupungin sivuilla kerrotaan pelottavasti: Väestönsuoja on tila tai rakennus,
joka suojaa ihmisiä asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Väestönsuojat on tarkoitettu pääasiassa sotilaallisen voimankäytön tilanteita
varten. Onneksi meillä ei ole nyt tuo tilanne.
Samassa dokumentissa lukee myös: Helsingissä on rakennettu useille alueille yhteiskäyttöön
tarkoitettuja kalliosuojia, jotka ovat normaalioloissa hyötykäytössä esimerkiksi liikunta- ja
harrastetiloina sekä pysäköintilaitoksina. Tällainen on Tupavuoren väestönsuoja tänään.
Siellä toimii yksi liikuntayritys ja kolme autojen huoltoa tarjoavaa liikettä, joiden toimintaa esitellään tässä artikkelissa. Alueella on

myös vuokrattavia pysäköintipaikkoja, mutta
niitä vuokraavaa tahoa emme tavoittaneet.
Kulosaarelaiset-lehdessä 2018-3 oli artikkeli Vikavalon yrittäjä Anssi Okkosesta. Nyt
lähetimme kolmelle muulle yritykselle Nina
Nygårdin silloin valmistamat kysymykset,
joihin he ystävällisesti vastasivat. Jo rokotettu
Inge Engström kävi ottamassa valokuvia ja
näin syntyi pandemia-ajan artikkeli puoliksi
etänä. Kiitos hyvästä yhteistyöstä, Inge, Jani,
Jussi ja Thomas!
Väestönsuojaan kuljetaan Svinhufvudintien 7 ja 9 välistä. Ovi aukeaa lähestyvälle
autolle, jalankulkijat käyttävät oikealla olevaa metalliovea. Kyösti Kallion tiellä ostoskeskuksen vieressä oleva sisäänkäynti ei ole
normaaliaikana käytössä.

Ajatuksemme on: ”Laitetaan vähän pidempi siivu kerralla, niin kaikilla menee
vähemmän aikaa paperinpyörittelyyn ja jää
enemmän aikaa itse treenaamiseen.”
Emme halua itse olla kasvoton yritys, joten
haluamme myös tuntea asiakkaamme. Samalla varmistetaan, että ihmiset tietävät mitä
meillä on tarjota. Tutustumiskäyntiä voi kysellä ja salin jäsenyyttä voi hakea verkkosivujemme kautta täyttämällä hakulomakkeen.
Jäseneksi pääseminen ei edellytä huippu-urheilutaustaa, mutta koska olemme
konseptina valtasaleista poikkeava, pyrimme kartoittamaan asiakkaan odotukset ja

huolehtimaan siitä, että tarpeet kohtaavat
tarjonnan.
Tulevana kesänä aloitamme myös fysiikkaharjoittelutreenit Yhteiskoulun kentällä.

Siellä olisi kiva nähdä mahdollisimman paljon kulosaarelaisia mukana.

The Process – Health & Performance,
perustettu 2018
Underground Kulosaari, perustettu 2019
Yrittäjät: Anni Vuohijoki, Sami Köngäs,
Jussi Jokinen
Palvelut: Toiminnallinen kuntosali, fysiikkavalmennus, ravintovalmennukset,
työhyvinvointi.
Kotisivut: https://theprocess.fi/

Kulkutie Tupavuoren kallioluolassa.

YHTEYSTIEDOT: PUHELIN: +358 50 433 9195 • SÄHKOPOSTI: info[at]theprocess.fi • Salia koskevat tiedustelut: sali[at]theprocess.fi
Huom. Osoitteessa annettu [at] korvaa merkin @.

Väestönsuojan sisäänkäynti.

S h in e m a ke r
TEKSTI: JANI TURUNEN
KUVA: INGE ENGSTRÖM

TEKSTI: JUSSI JOKINEN

Underground

K U V AT: J U S S I J O K I N E N J A A N T T I S A V O L A I N E N

U

nderground on Kulosaaren väestönsuojassa toimiva toiminnalliseen harjoitteluun, voimaharjoitteluun ja painonnostoon suuntautuva kuntosali. Se kuuluu
The Process – Health & Performance
-nimiseen yritykseen, joka panostaa painonnoston ohella työssäjaksamiseen, kuntoutuksiin sekä urheilijoiden ammattimaiseen fysiikkaharjoitteluun, mikä onkin the
Processin syntymätarina vuodelta 2018.
The Processin taustalla toimii kolme yrittäjää: Jussi Jokinen, Sami Köngäs ja Tokion
olympialaisiin tähtäävä painonnostaja Anni
Vuohijoki. The Process on muotoutunut jo
toista kymmentä vuotta sitten, kun Jussin ja
Annin tiet kohtasivat Tampereen teknillisen
yliopiston kuntosalilla. Molemmista tuli
tällöin yksityisyrittäjiä, Anni aloitti ammattimaisen valmentamisen oman kilpauran
rinnalla, ja Jussi toimi markkinoinnin ja
IT-asioiden parissa ja oli mukana nuorten
voimanoston maajoukkuetoiminnassa. Samin mukaan tulo 2015 sinetöi kolmikon
yhteisen päämäärän voimailun ja liikunnan
parissa. Anni lopetti toiminimensä ja kolmikko perusti yhteisen yrityksen. Kolmikolla on yrittäjätaustaa yhteensä yli 20 ja
valmennustaustaa yli 30 vuotta.
Valmentajan erikoisammattitutkinnon
suorittanut, väitöskirjatyötään lääketieteelliseen tekevä Anni on kouluttanut valmentajia sekä yritykselle että ulkopuolisille

Kuvassa yrittäjät Jussi vasemmalla, Anni toinen
vasemmalta ja Sami toinen oikealta.

toimijoille. Annin, Samin ja Jussin lisäksi
salilla työskentelevät fysioterapiaopintojaan
viimeistelevä Rebin Rezazadeh, olympia
voittajien sukua oleva Riku Kangasniemi
sekä painonnoston nuorten maajoukkueessa uraa tekevä Mauro Nieminen. Yritys
pyrkii koko ajan päivittämään osaamistaan
ja luottaa vahvasti tutkittuun tietoon.
Halusimme alun perin rakentaa paikan,
jossa voimme ensisijaisesti itse harjoitella,
mutta myös järjestää valmennuksia muiden
salien aikatauluista riippumatta. Kun etsimme tilaa Helsingin kaupungin avustuksella
ja kaupunki tarjosi nykyistä paikkaa, päädyimme tähän nykyiseen tilaan heti sen
nähtyämme. Kulosaari on sopivan rajattu
alue hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kulosaaressa on vahvasti läsnä myös yhteisöllisyys, joka on kasvavassa kaupungissa nyky-
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aikana harvinaista. Tämä sopi erinomaisesti
pienen salin ympäristöksi. Salijäsenemme
tuntevat hyvin toisensa ja yhteisöllisyys on
myös meillä tärkeä arvo.
Yrityksenä tarjoamme myös monipuolista painonnosto- ja fysiikkavalmennusta,
työhyvinvointipalveluita ja ravintovalmennusta sekä tietenkin salijäsenille mahdollisuuden itsenäiseen harjoitteluun Undergroundilla. Tavanomaisesta kuntosalista
poiketen emme myy esimerkiksi kertakäyntejä tai lyhyitä jäsenyyksiä, vaan lyhin jäsenyys on 3 kuukautta.

HAUSKA TUTUSTUA,
JANI TURUNEN!
Mitä palveluita yritykseltäsi saa?
Yritykseltäni saa auton hoitoon liittyviä palveluita kuten päältäpesut, sisäpuhdistukset,
vahaukset ja Korrekin pinnoitteet. Kaikki
nämä saa myös kotoa noudettuna ja kotiin
palautettuna.
Kuinka kauan olet toiminut alalla /
kuinka vanha yritys on?
Olen toiminut alalla vuodesta 1998 asti.
Yrittäjänä Kulosaaressa aloitin v. 2016 eli
juuri tuli viisi vuotta täyteen.
Miten valitsit alasi?
Päädyin alalle vähän sattuman kautta. Menin auttamaan ystävääni erääseen autoliikkeeseen ja sille tielle jäin.
Parasta työssäsi?
Parasta työssäni on kun näen heti työni tuloksen ja käden jäljen.
Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Hyvä ja keskeinen sijainti, koska asiakkaani ovat pääosin Herttoniemen autoliikkeet,
sekä Kulosaaren ja Herttoniemen asukkaat.
Mainosta yhdellä lauseella
yritystäsi!
Kun haluat kiiltävän ja puhtaan auton,
osoitteesi on shinemaker.fi
Mikäli et toimisi nykyisessä
ammatissasi, niin mitä tekisit?
Toimisin varmasti joka tapauksessa autoalalla.

Puhdasta tulee! Shinemakerin ”apupoika”
suihkun varressa.

Mitä harrastat?
Veneily, kalastus, salibandy ja laskettelu.
Mistä haaveilet?
Haaveilen normaalista kesästä ja aurinkoisista veneilykeleistä.
Mukavaa kesän odottelua Kulosaaren asukkaille! Kiitos teille, jotka olette käyttäneet
palveluitani vuosien varrella. Nähdään jälleen!
KOTISIVUT: shinemaker.fi
YHTEYSTIEDOT
Jani Turunen
PUHELIN: 040 527 2401
SÄHKOPOSTI: jani.turunen[at]
shinemaker.fi

Huom. Osoitteessa annettu [at] korvaa
merkin @.
Jani keskittyy työhön.
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TEKSTI: THOMAS KNUDSEN
K U V AT: I N G E E N G S R Ö M

HAUSKA TUTUSTUA,
THOMAS KNUDSEN!
Mitä Bunker Garage oikein tarkoittaa?
Tämä nimi tulee ihan vaan siitä, että olemme väestösuojassa ”bunkkerissa” ja olemme
autoalan yritys.
Mitä palveluita yritykseltä saa?
Meiltä saa ihan perusjuttuja kuten auton
käsinpesuja ja sisäpesuja, mutta olemme
erikoistuneet auton kiillotuksiin ja keraamisiin pinnoitteisiin. Eheytämme siis auton maalipinnan, jotta se kiiltää ja loistaa
kuin uusi. Meiltä saa myös muita palveluja
autoihin liittyen, säilytystä ja muita hoitopalveluja. Mottomme on antaa laadukasta
palvelua vaativille asiakkaille.
Kuinka kauan olet toiminut alalla tai
kuinka vanha yritys on?
Yritys on vasta puoli vuotta vanha. Olen itse
harrastanut autoja parisenkymmentä vuotta
ja olen harrastuksen puitteessa tehnyt hommia samassa paikassa jo 20 vuotta. Nyt harrastuksesta tuli työ.

Vikavalon yrittäjä Anssi Okkonen vastasi
Nina Nygårdin valmistamiin ja esittämiin
kysymyksiin kolme vuotta sitten, jolloin
haastattelu julkaistiin Kulosaarelaiset-lehdessä 2018-3. Jutun löytää yhä Kulosaarelaiset ry:n kotisivulta kulosaarelaiset.fi. Siellä
se on Kulosaarelaiset-lehden arkistossa
muiden ilmestyneiden lehtien joukossa.

Tässä pääkohtia Ninan ja Anssin
jutustelusta.
Vikavalo on Anssin kertoman mukaan täyden palvelun autohuolto, josta löytyy kaikkea autoon liittyvää autokorjaamopalvelua:
määräaikaishuollot, huollot, korjaukset,
öljynvaihdot, pesut, vahaukset, rengastyöt,
autonosat, tuulilasinvaihdot, kolhut ja pienemmät kolarityöt.
Anssi on toiminut alalla jo 34 vuotta, Vikavalo-yritys taas Kulosaaren ”pommisuojassa” seitsemän vuotta. Jossakin elämänsä
vaiheessa hänellä oli varaosien maahantuontiyritys ja sen myötä työtovereita. Itsenäinen,
ehkä yksinäinenkin, työskentely on Anssille
mieluista. Elämä on helpompaa, kun saa itsenäisesti järjestellä työaikoja. Oma rauha on
Anssille arvokasta.

Mainosta yhdellä lauseella
yritystäsi!
Palvelualttius.
Mikäli et toimisi nykyisessä
ammatissasi, niin mitä tekisit?
Minulla on jo monta muuta asiaa meneillään ja olen mukana eri alojen yrityksissä
niin vaikea sanoa. Mutta olisin varmaan siinäkin tapauksessa venealalla edelleen.
Mitä harrastat?
Harrastan kilpapurjehdusta. Se on intohimoni. Sen lisäksi murtomaahiihtoa ja laskettelua.

T

L
Mistä haaveilet?
Arvokisamitalli purjehduksessa. Suomenmestaruuksia on jo muutama mutta EMtai MM-mitalli olisi hieno saavutus vielä,
jos vain siihen joskus tulee mahdollisuus.
KOTISIVUT: bunkergarage.fi
YHTEYSTIEDOT
Bunker Garage Oy
PUHELIN: +358 9 3154 549
SÄHKOPOSTI: thomas[at]
bunkergarage.fi
Huom. Osoitteessa annettu [at] korvaa
merkin @.

Vikavalo
Kulosaari on Anssin yritykselle luontainen
paikka. Hän on asunut täällä jo 23 vuotta.
Moottoriurheilun harrastajana hänellä on ollut luolan tila vuokralla jo 15 vuotta, aluksi
kilpa-autojensa säilytyspaikkana, sitten myös
korjauspalvelun sijaintina.
Anssi oli silloin kolme vuotta sitten lähdössä ajamaan Baltic Endurance Championships -kilpailuun toisena kuskina. Nyt hänellä oli kiire saada ”tuunaamansa” kilpa-auto
valmiiksi Portugaliin vientiä varten. Ei siis
ollut aikaa haastatteluun.
Mainoslause ”Vikavalo on lähialueen luotettava korjaamopalvelu.” on varmaankin
yhä Anssin kielellä.

Anssi Okkonen harkitsee seuraavaa tehtävää
taka-alalla. Edessä ”korjuulla” oleva kilpa-auton moottori.

YHTEYSTIEDOT
PUHELIN: 040 068 3881
SÄHKOPOSTI: anssi.vikavalo[at]
gmail.com
Huom. Osoitteessa annettu [at]
korvaa merkin @.

VUOKRATTAVIA PARKKIPAIKKOJA
ON TOISINAAN VAPAANA, TIETOA
YLEENSÄ FACEBOOK-SIVULLA
KULOSAARI – BRÄNDÖ.
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Parasta työssäsi?
Se että saa itse valita miten paljon sitä tekee
ja tekee sellaista, mikä on mukavaa, ja näkee
heti työn tuloksen.
Mikä toi yrityksesi Kulosaareen?
Olen jo neljännessä sukupolvessa kulosaarelainen, ja tilat oli jo, niin se oli aika luonnollinen paikka minulle. Ja olen sitä mieltä,
että Kulosaaressa on paljon asiakkaita, jotka
sopivat meidän asiakasprofiiliin.
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Miten valitsit alasi?
Olen ollut yrittäjä monella alalla ja välivuoden jälkeen päätin tehdä jotain, josta
oikeesti nautin ja jota on kiva tehdä. Kuten
jo mainitsin, olen harrastanut jo pitkään tekemistä autojen parissa.
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KULOSAARESSA

upasin jokin aika sitten
palata Lauri Viidan Moreeniin ja Väinö Linnan Tuntemattomaan sotilaaseen. Olen
nyt lukenut nämä suomalaisen
kirjallisuuden järkäleet, samoin
kuin Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogian. Kas tässä
lopputulema lukemastani.
Kirjoitan tätä pari päivää vuoden 2021 Kirjan ja ruusun päivän jälkeen. Helsingin Sanomat
julkaisi päivää kunnioittaakseen
yleisöosastokirjoituksen, jossa
Sari Hyytiäinen, Äidinkielen
opettajain liiton puheenjohtaja,
kirjoitti ”Kaunokirjallisuuden
voima on valtava” -otsikolla
tekstin, jota tässä lainaan.
”Kaunokirjallisuuden voima
on valtava, ja siitä soisi ihan
kaikkien pääsevän osaksi. Lukeminen kehittää keskittymiskykyä ja ajattelua, sanavarastoa ja
kielen tajua. Kirjallisuus auttaa eläytymään
erilaisten ihmisten elämän kohtaloihin ja
hyväksymään moninaisuutta. Lukeminen
tekee meistä empaattisempia toisiamme
kohtaan.”
Kun mietin, mitä jäi mieleeni lukemastani, tämä teksti erilaisten ihmisten kohtaloihin eläytymisestä tuli ensimmäiseksi
mieleeni. Näissä kirjoissa on nimittäin yksi
yhteinen nimittäjä ja se on punainen väki
sisällissodassa, talvisodassa, jatkosodassa ja
Suomea rakennettaessa.
Onneksi kaikki nämä teokset, Lauri Viidan Moreeni, Väinö Linnan Tuntematon sotilas ja Täällä Pohjantähden alla 1–3 löytyivät
kotikirjastosta. Olin lukenut ne kaikki noin
50 vuotta sitten – oli korkea aika päivittää
lukemani.
Viidan Moreeni on WSOY:n kirja vuodelta 1950, 351 sivua. Se kertoo Iisakki
ja Joosefina Niemisen ja Pispalan tarinan.
Teoksessa eletään sisällissodan aikoja, jotka määrittivät ja määrittävät edelleen suomalaista elämää. Pispalan leima punaisena
pesäkkeenä leimaa edelleen Tampere-kuvaamme, ainakin omaani. Viita ja Linna
kilpailivat suuren suomalaisen työläisromaanin nimikkeestä. Linnan Tuntemattoman
sotilaan myyntiluvut olivat aivan toista kuin
neljä vuotta aikaisemmin ilmestyneen Mo-

Ä

Ä

TEKSTI: IRIS SCHWANCK

neljännestä lapsesta Juhaniin,
viidenteen lapseen. Pentinkulman väkeä seurataan historian
ja sotien kautta. Sekaan on
mahdutettu myös naiskohtaloita, oikealla ja vasemmalla.
Pienen ihmisen, suomalaisen,
punaisen ja demokraattisen
väestönosan näkökulmasta on
kerrottu tämä trilogia.
Olen suojeluskuntalaisen
isoisän ja Lotta-Svärd-järjestöön kuuluneen isoäidin lapsenlapsi. On ollut tervehdyttävää lukea näitä suomalaisen
kirjallisuuden järkäleitä, jotka
kertovat toisen totuuden historiasta. Rohkaisen kaikkia
tarttumaan näihin erinomaisiin klassikoihin!
Ensi kerralla palaan tähän
päivään.
reenin. ”Tuntemattomasta sotilaasta otettiin
vuoteen 1955 mennessä viides painos ja
sitä myytiin 133 000 kappaletta. Sen edellä
myyntitilastoissa ovat Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, Elias Lönnrotin Kalevala ja
Johan Ludvig Runebergin Vänrikki Stoolin
tarinat.” (Hämäläinen: 2019: 208).
Väinö Linnan sotaromaani, Tuntematon
sotilas, WSOY 1954, 477 sivua, kuvaa konekiväärikomppanian kokemuksia jatkosodassa. Isämmekin sotivat täällä. Pääosia esittävät
Hietanen, Rokka ja muut velikullat. Kaikki
tuttuja henkilöitä elokuvista ainakin. Supisuomalainen herraviha päällimmäisenä: ”He
olivat valmiita haukkumaan ja irvistelemään
isänmaata ja sen herroja milloin tahansa,
mutta jos joku pyrki antamaan irvistelylle
ohjelmallista sävyä, hiljensivät he sen naurulla. Siinä oli pieni aste totisuudella, jonka
yli ei saanut mennä.” Nämä henkilöt vievät
sydämen keneltä vain – ainakin minulta!
Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla
osat 1–3 ilmestyivät vuosina 1959-1962.
Trilogia alkaa, kuten tunnettua suo, Jussi ja
kuokka -vertauksella 1800-luvun lopulta ja
päättyy Juhanin (Jussin pojanpojan) traktoriin ja tehtäviin 1950-luvulla. Väliin mahtuu Koskelan suvun mikrohistoriaa Jussista, Almasta, Akselista ja Elinasta ja heidän
kolmesta kaatuneesta pojastaan, Kaarinasta,
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Kirjallisuutta:
Hyytiäinen, Sari: ”Kaunokirjallisuuden
voima on valtava”, Helsingin Sanomat,
23.4.2021
Hämäläinen, Karo: Kansalliskirjailija. Romaani Väinö Linnasta, Helsinki 2020.
Lyytinen, Jukka: Lauri Viita. Kirjailijan
elämä, Helsinki 2020.
Lukutuvan uusia hankintoja 5.5.2021:
Ahola Suvi: Mitä Joenpelto todella sanoi
Alakoski Susanna: Pumpulienkeli
Brotherus Hanna: Ainoa kotini
Haavikko Anna-Liisa: Kaari Utrio
Hiidensalo Venla: Suruttomat
Hosseini Silvia: Tie, totuus ja kuolema
Kanto Anneli: Rottien pyhimys
Karila Juhani: Pienen hauen pyydystys
Marata Sayaka: Lähikaupan nainen
Mercier Pascal: Sanojen voima
Strout Elizabeth: Olive, taas
Turunen Saara: Järjettömiä asioita
Vuillard Éric: 14. heinäkuuta
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Kulosaaren kirkko –
taidetemppeli vuorella
Kulosaaren 100-vuotiasta seurakuntaa juhlistavassa juttusarjassa
vuoroon pääsee Bertel Jungin suunnittelema kirkko, Kulosaaren oma taidetemppeli ja musiikkitalo, joka vihittiin käyttöön 1.12.1935.
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toteuttamiselle
haettiin kymmenen vuoden
lykkäystä. Kun
opetusministeriö
ei enää myöntynyt
hankkeen pitkittämiseen, vasta nimitetyn kirkkoherran
Werner Wirénin
oli käärittävä hihat ja ensitöikseen rakennettava seurakunnalle kirkko.

ja numerotaulun. Arkkitehdin veljentytär,
nuori tekstiilitaiteilija Dora Jung valmisti
juhlavan messukasukan. Armas Lindgrenin
vävypoika Antti Salmenlinna toteutti katon ja lehterin koristemaalaukset ja myöhemmin ikkunan lasimaalauksen. Jungin
kirkkoa kiiteltiin erityisesti valosuunnittelusta: luonnonvalo lankesi kauniisti suurista
ikkunoista, ja talvisin seinävalaisinten hehku
heijastui katosta.
Sigfrid af Forsellesin veistokset
Kulosaaren kirkkosalia on aina koristanut
kipsinen Mooses-patsas ja kaksi enkeliaiheista reliefiä. Ne on veistänyt 1900-luvun
alussa Sigfrid af Forselles (1860–1935),
joka asui aikuisikänsä pääasiassa Pariisissa
ja Firenzessä. Hän työskenteli kuuluisan
Auguste Rodinin apulaisena, omaksui
vaikutteita Italian varhaisrenessanssin mestareilta ja nautti arvostusta Pariisin taiteilijapiireissä. Af Forsellesin pääteos on reliefisarja
”Ihmissielun kehitys”, josta neljä osaa sijaitsee Kallion kirkossa.
Sigfrid af Forselles kuoli Italiassa samaan
aikaan, kun Kulosaaren kirkko valmistui,

Kirkko 1940-luvulla

Pula-ajan kirkko
Kulosaaren kirkko rakennettiin pula-ajan
varjossa. Rakennuspiirustukset tilattiin Kulosaaren kunnanvaltuuston puheenjohtajalta, arkkitehti Bertel Jungilta (1872–1946)
vuoden 1933 lopulla, mutta suunnitelman

taideaarteisiin.

William Lönnberg pääsi toteuttamaan alttari-

Ida Elinan konsertti
Kulosaaressa

Y

llättävä tilaisuus nauttia elävästä musiikista tarjoutui palmusunnuntaina,
kun pääsin toivottamaan artisti Ida
Elinan tervetulleeksi Kulosaaresta striimattuun kirkkokonserttiin. Konsertti mullisti
kertaheitolla käsitykseni kanteleensoitosta.
Ida Elinan soitin on suomalainen konserttikantele, mutta hän on liittänyt siihen
kitaristien tapaan efektipedaaleita ja luupperin, jonka avulla hän ei tarvitse ympärilleen orkesteria. Hän luo kanteleella rikkaan
sointukudelman, släppää siihen rytmikkään poljennon ja kerrostaa ja aksentoi
kokonaisuutta taitavasti. Kappaleiden voimakasta dynaamista vaihtelua korosti Ida
Elinan notkea ja pidäkkeetön äänenkäyttö.
Hän aloitti vaimeasta hyräilystä, päästeli pian täysin palkein ja palasi seuraavassa
hetkessä herkkään pianissimoon.
Monipuolisen ohjelmistoon kuului niin
suomen- kuin englanninkielisiä kappaleita, joiden joukossa oli vanhempia ja uudempia hengellisiä lauluja, amerikkalaista
gospelia ja Ida Elinan omaa tuotantoa.
Esimerkiksi konsertin taitekohdan jälkeen
seurasi sikermä, jossa kuultiin lyyrinen
versio Pave Maijasen poprock-kappaleesta
”Pidä
Kulosaaren kirkon ympäristössä
huolta”, mystistä
balladitunnelmaa
Su 30.5. klo 14
huokuva virsi ”Käy
yrttitarhasta polku”
sekä Exit-yhtyeen
Kulttuurikävelyllä oppaana
pakahduttava ”Getarkkitehtuurin historian
semane”.
emeritusprofessori
Kyseessä oli KirkVilhelm Helander.
kovakan koordinoiman
Kulosaaren
Helander on viettänyt lapsuutensa ja
juhlavuoden
konkouluvuotensa Kulosaaren asukkaana.
serttisarjan avaus,
Hän suunnitteli kirkon ja tapulin vuonna
joka
striimattiin
2010 valmistuneen restauroinnin.
verkkoon
seurakunnan sivuille ja
Ilmoittautuminen Jenni Kalliolle
Fa c e b o o k - k a n a jenni.h.kallio@evl.fi
valle. Ida Elina oli
26.5. mennessä.
käynyt Kulosaaren
kirkossa aikaisemMukaan mahtuu enintään 18
min vain häissä,
ilmoittautunutta voimassaolevien
ei konsertoijana.
rajoitusten puitteissa.
Keikkarutiinia artistille oli kertyTapahtuma on osa Seurakunta Kulosaanyt koronavuoden
ressa 100 vuotta -juhlavuotta.
poikkeusoloissaMukana järjestelyissä:
Kulosaaren kirkkovakka ry
kin niin, että hän
pystyi luontevasti

Kulttuurikävely

Sigrid af Forsellesin Mooses sekä kaksiosainen reliefi Soittavia enkeleitä kuuluvat Kulosaaren kirkon

maalauksen vuonna 1938.

kirkasväriset ja muotopuhtaat, huolellisesti
sommitellut teokset poikkesivat Suomessa
vallinneesta synkästä ekspressionismista.
Lönnberg oli aikaisemmin 1930-luvulla
toteuttanut Alvar Aallon suunnitteleman
Muuramen kirkon alttarimaalauksen, joka
taiteilija Unto Pusan arvion mukaan oli
”Suomen kaunein ja taiteellisin”. Sodanjälkeiset maalaustaiteen modernistimme pitivät muutoinkin Lönnbergin ”asiallisuutta”
esikuvanaan.
Kulosaaren alttarimaalauksen aiheena
on Jeesuksen vuorisaarna. Ensin valmistui
kartonkiversio, joka oli esillä kirkon avajaisissa ja kiersi myöhemmin taidenäyttelyissä
Ruotsia myöten. Varsinaisen seinämaalauksen Lönnberg toteutti vasta vuonna 1938; se
rahoitettiin Armas Lindgrenin muistorahastoon kertyneillä varoilla. Kirkon alttariristin
veisti puolestaan Viktor Jansson – Lönnberg
oli hänen tyttärensä Toven maalauksenopettaja.
Samana vuonna 1938 kirkko sai tsekkiläisvalmisteiset urut. Niiden rahoittajana
olivat kaksi kulosaarelaista laivanvarustajaa,
Gustaf Thordén ja Antti Wihuri. Viimeistään nyt kirkosta muodostui paikkakunnan
oma musiikkitalo, jonka vakioesiintyjiä olivat Kulosaaren naiskuoro, kirkkokuoro sekä
myöhemmin
musiikinopettaja-kanttori
Martti Neuvosen kokoamat lapsikuorot.

Taloudellisesti ahtaan ajan vuoksi Bertel
Jung karsi alkuperäisisiä suunnitelmiaan ja
kutisti kirkkosalin 200-paikkaiseksi. Kapeassa suorakaiteen muotoisessa kirkkosalissa olisi
kodikas tunnelma, vaikka sanankuulijoita olisi vain kourallinen. Rakennusmestari August
Carlssonin toteuttamista rakennussuunnitelmista tingittiin kaikki mahdollinen, kun vesija viemärijohdot jätettiin toistaiseksi rakentamatta. Sähkölämmitys osoittautui kalliiksi ja
epäkäytännölliseksi: kirkossa oli talvisin jäätävän kylmä.
Kirkon koristelusta sen sijaan ei tarvinnut
tinkiä, ja eteviä taiteilijoita oli perhepiirissä.
Arkkitehti Jungin tytär, hopeaseppä Gunilla
Jung suunnitteli kastemaljan, kolehtihaavin
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ja hänen sisaruksensa lahjoittivat teokset
kirkkoon. Kuvanveistäjä liittyi Kulosaareen
varhaisena tontinomistajana. Hän hankki
jo vuonna 1912 palstan Hopeasalmentieltä. Tontille rakennettuun huvilaan asettui
kuitenkin taiteilijan sisar Aline af Forselles
(1859–1956), josta tulikin pitkäaikainen kulosaarelainen. Waldemar Aspelinin suunnittelema kaunis puuhuvila on edelleen olemassa; sen nykyinen osoite on Hopeasalmentie 1.
Alttarimaalaus ja urut tulivat
myöhemmin
Kulosaaren kirkon alttarimaalaus tilattiin
William Lönnbergiltä (1887–1949), pitkään Tanskassa asuneelta taiteilijalta, jonka
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ja mukaansa tempaavasti esiintymään kameroille. Yksisuuntaisessa esityksessä oli
jatkuva vuorovaikutteisuuden tuntu. Kirkkoherra Markku Rautiainenkin kommentoi
livestriimin äärellä: ”Ei tuntunut, että olisi
oltu virtuaalikonsertissa!”
Livestriimausta katsottiin keikan aikana
460 päätteestä, ja nauhoitus jäi tallenteena
katsottavaksi. Kulosaaren kirkkoon mahtuisi normaalioloissa parisataa kuulijaa,
mutta nyt konserttia seurasi monin verroin
suurempi ihmisjoukko. Eikä ainoastaan
Kulosaaressa, vaan ympäri Suomea Lappeenrannasta Rovaniemelle. Ilmoittipa joku
kuuntelevansa konserttia Ruotsista käsin.
Jos kanteletaiteilija sai minusta ja muista
kulosaarelaisista uusia faneja, niin myös
Kulosaaren kirkko sai satoja uusia ystäviä,
kiitos Ida Elinan!
Kanteletaiteilija Ida Elina avasi palmusunnuntaina Kulosaaren juhlavuoden konserttisarjan.

Naapuri Kulosaaressa
I
lkka Julkusen lausuntoja ja kommentteja olemme saaneet kuulla ja lukea maamme päämedioista viimeisen vuoden aikana. Turun yliopiston virusopin professori
palasi yliopistomaailmaan työskenneltyään
Kansanterveyslaitoksella eli nykyisessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa lähes
25 vuotta. Viikosta nelisen päivää Julkusella menee tätä nykyä Turussa ja yksi päivä THL:ssä niin ikään tutkimusryhmän
parissa työskennellessä. Julkusen tutkimusryhmät tutkivat väestötasolla millainen immuunisuoja syntyy eri virusinfektoissa, sekä
miten eri rokotteet toimivat ja minkälainen
immuunivaste niille syntyy. Soluviljelmillä
pyritään myös selvittämään miten virukset
lisääntyvät eri solutyypeissä.
Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Minulla oli useita ammatinvalintavaihtoehtoja, vaikka isäni oli lääkäri ja isoisäni
apteekkari. Suvussa oli myös jonkin verran
lääkäreitä, joten se oli lopulta aika luonnollinen valinta. Biologia ja kaikki luonnonilmiöt ovat kiinnostaneet minua aina.
Edelleenkin katsomme joka lauantai Avara
luonto -ohjelmaa, myös lasten ja lastenlasten kanssa, jos sattuvat olemaan meillä silloin. Lääkärinä voi tehdä käytännön työtä,
joka on arvokasta ja tärkeää.
Minua kiinnostivat myös globaalimmat
asiat. Opiskeluaikana otin yhteyttä Helsingin yliopiston virusopin professoriin Kari
Penttiseen, jolla oli projekteja Afrikassa.
Jäin kuitenkin tekemään tutkimustyötä yli-

opistoon väitöskirjan valmistumiseen asti,
kävin armeijan ja lähdin kolmeksi vuodeksi
Yhdysvaltoihin jatkamaan tutkimustyötä.
Afrikassa olen ollut vain turistina, mutta yhteistyöprojektien kautta olen saanut
työskennellä monien maiden tutkijoiden
kanssa.
Tutkimusryhmäni on tutkinut perusteellisimmin influenssavirusta ja sen vaikutuksia ihmisen elimistöön. Kysymyksenasettelu
on varsin samanlaista muidenkin virusten
kanssa. Olemme tutkineet esimerkiksi
MERS- ja SARS-virusten proteiinien ominaisuuksia, ja pandemian tullessa oli luontevaa alkaa tehdä töitä koronan parissa.
Koin myös, että tämä oli yhteiskunnallinen
velvoitteemme. Uudet virukset ja mikrobit ovat kuitenkin ominaisuuksiltaan aina
vähän erilaisia, jolloin nousee myös uusia
kysymyksiä ja lähestymistapoja.

Mikä on ollut urasi huippuhetki?
Huippuhetkiä ovat olleet jotkut projektit,
joita on tehty hyvällä fiiliksellä. Nuoret
tutkijat ovat olleet todella motivoituneita. Kun on löydetty yllättävää ja uutta, ja
tajuttu tutkimustuloksen olevan mielenkiintoinen, se on ollut hauskaa ja motivoivaa. Tutkimuksia pitää myös julkaista,
se on osa tutkimustyötä, tulokset eivät saa
jäädä pöytälaatikkoon. Hienoa on, kun
tutkimustyöllä on ollut kokonaisuutena
iso merkitys, vaikka se ei yksistään vielä
vaikuttaisikaan mihinkään, vaan pienistä
palasista rakennetaan kokonaistietoa, joka

liittyy vaikka elimistön puolustusvasteisiin
infektioita vastaan.
Nyt pandemian aikana olemme seuranneet ensimmäisten koronarokotettujen
rokotevasteita. Keräsimme 180 ihmisestä
näytteet, jotka analysoimme ja julkaisimmekin jo. Tutkimusryhmä on ollut innostunut tekemisestä, ja kun pääsemme maaliin,
kaikki ovat hyvällä mielellä samalla tavalla
kuin talkootöissä tai urheilussa, joissa tehdään tiimityötä. Yhdessä onnistuminen on
palkitseva osa työssäni.
Mikä on parasta ja huonointa
työssäsi?
Työ kulkee koko ajan mukana, mutta kun
se on mielenkiintoista, se ei ole minua häirinnyt. Työni ei ole hallinnut minua, vaan
olen pystynyt valitsemaan, kuinka paljon
sitä teen ja mitä haluan tutkia. Minulla on
usein ollut vapaus valita, mitä olen tehnyt.
Mukana on ollut myös hyvää tuuria, että
olen saanut tehdä töitä ihmisten kanssa,
jotka ovat olleet motivoituneita ja aikaansaapia. Kaikkihan hyvästä yhteistyöstä hyötyvät, mutta tutkimusmaailmassa erityisesti
ihminen itse, joka on ahkera ja kekseliäs.
Olemme tutkineet tärkeitä asioita ja viimeisenä juuri koronaa. Heti kun näimme, että
se on nousemassa ongelmaksi, koko työryhmä ryhtyi tekemään sen eteen töitä. Koska
olemme onnistuneet saamaan rahoitusta
valtiolta, yliopistolta ja erilaisilta säätiöiltä,
työtä on ollut mahdollista tehdä isommassa
joukossa.

Mitä harrastat?
Olen liikkunut pienestä pitäen. Kouluaikana pelasin jääkiekkoa Jokereissa A-junnuikään ja treenasin myöhemmin liigajoukkueen kanssa. Lukion viimeisellä päätin
keskittyä koulunkäyntiin. Sulkapalloa, tennistä, pyöräilyä, hiihtoa, kaikenlaista…
Välillä käydään patikoimassa Lapissa ja
lasketaan kanootilla Keski- tai Itä-Suomen
koskia entisten koulukavereiden ja muiden
ystävien kanssa. Meillä on aika tiivis porukka, pelataan tennistä viikoittain ja muutenkin tavataan aika usein. Kesäisin on aina
yksi koskireissu, lasten ja nykyään lastenlastenkin kanssa, ja tämä perinne on jatkunut
yli 30 vuotta.
Tykkään myös rakentamisesta, teen puutöitä. Landella on työkalut, jotta saan millilleen terassit ja portaat oikeankokoisiksi.
Tein jämälaudoista sänkyjä, tai ensin prototyyppejä, mutta ne eivät menneet ”hallituksessa” läpi. Tein sitten useampia ja löytyi
sopivat. Puuvaja olisi seuraavaksi ohjelmassa. Se on kivaa hommaa.
Miten päädyitte Kulosaareen
asumaan?
Olen syntynyt Kajaanissa, kun kuhmolainen isäni halusi mennä opintojensa jälkeen
omaan maakuntaan töihin. Heinolan kautta
muutettiin Kulosaareen kun olin viisi vuot-

ta vanha. Tässä välissä olen asunut Kalliossa
ja Yhdysvalloissa. Parasta täällä on merellisyys, on paljon väljää tilaa ja näppärästi pääsee kaupunkiin. Keskustassa olisi kuitenkin
lähempänä kulttuuririentoja, mutta toisaalta tykkään kun luontoa on lähellä.
Mitä unelmia sinulla on?
Toivon, että niin kauan kuin olen töissä,
saisin tehdä aidosti kiinnostavaa työtä ja
sellaista, jolla on työnäkökulmasta merkitystä. Olen peruslääkäri tai idealisti siinä
mielessä, että kaikissa ammateissa pitäisi
pyrkiä tekemään sellaista, mikä tuottaa
yhteishyvää. Ettei vain tähtäisi työssään
omaan hyvinvointiin vaan pyrkisi tekemään sellaista, joka edistää yhteiskuntaa,
terveyttä tai muuta hyvää asiaa. Samalla
työmäärällä voi rakentaa parempaa yhteiskuntaa, kuitenkin eri aspekteilla oman
ammatin mukaisesti. Sinänsä kaikki työtehtävät ovat arvokkaita. Olen ollut onnekas siinä suhteessa, että olen voinut valita
ammattini, useimmilla se ei välttämättä
ole mahdollista. On mukava myös perheen
kanssa tehdä yhteisiä asioita.
Onko sinulla elämänohjetta, joka on
jäänyt mieleen tai mitä noudatat?
Sanon aina nuoremmille, että kannattaisi
pyrkiä tekemään sellaista, mikä aidosti kiin-

KOIRAVÄEN UUSI KEIDAS
ON TÄÄLLÄ!

nostaa. Olisi hyvä seurata omaa motivaatiotaan ja pyrkiä sitä kautta tekemään työtään,
harrastustaan, ihmissuhteitaan tai mitä tahansa muuta mahdollisimman hyvin. Rehellinen pitäisi olla itselle ja muille ja tehdä sitä
mistä on aidosti kiinnostunut, jos se vain on
mahdollista.
Kulosaaressa on ollut vähän
koronavirusinfektioita, mistä tämä
johtuu?
Ihmisillä on ollut mahdollista tehdä etätöitä
ja pitää etäisyyksiä. Eihän Kulosaaressa loppujen lopuksi valtavasti asu ihmisiä ja täällä
on aika väljää. Monesti infektioiden esiintyvyys on sattumasta ja tuuristakin kiinni. Koronapandemian suhteen tilanne on selvästi
menossa parempaan suuntaan. Useimmilla
tauti on lievä, mutta riskiryhmillä ja ikäihmisillä tauti voi olla hyvinkin vaarallinen.
Elimistössä syntyy hyvä immuunivaste ja
sen perusteella tauti yleensä paranee hyvin ja
syntyy immuniteetti, jonka kestosta ei vielä
tiedetä. Erittäin hyvä asia on, että maailmalla
onnistuttiin tekemään rokote maailmanennätysajassa. Alle vuodessa tuli useita eri rokotevaihtoehtoja, jotka kaikki vaikuttavat toimivan hyvin infektiota vastaan. On erittäin
tärkeää olla varovainen ja välttää infektiota,
mutta mielestäni on myös turhaan vauhkoiltu. Asiat voi hoitaa myös rauhallisesti.

Seuraa meitä
Tykkää meistä facebookissa
ja instassa!

Kulosaaren naapuriin Herttoniemeen osoitteeseen
Hitsaajankatu 3 on muuttanut Suomen tyylikkäin koirahoitola!
Tarjoamme ammattitaitoista trimmaus- ja päivähoitopalvelua
rakkaalle koirallesi.
Panostamme modernissa hoitolassamme palvelun laatuun,
puhtauteen ja asiakkaidemme viihtyvyyteen.
Tutustu palveluihimme osoitteessa
www.kuonola.fi ja varaa aika!

KUONOLA
DOG SPA & DAY CARE

Tutustu palveluihimme KUONOLA.FI
Herttoniemi, Hitsaajankatu 3 | Lauttasaari, Lauttasaarentie 50 | 029 1700 810
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Vieraslajitalkoot ovat hauskaa ja
hyödyllistä toimintaa!
TEKSTI: AURA PIHA

K U V A T : A U R A P I H A , T A PA N I P I H A TA I
T E R H I RY T TÄ R I / SY K E

M

uistan lapsuudestani kauniit vaaleanpunaiset kukat, joiden paisuneet
siemenkodat räjähtivät pienen sormen kosketuksesta, singoten siemeniä joka
puolelle. Mitä isomman siemenkodan löysi ja mitä suuremman poksauksen sai, sitä
suuremmat olivat naurunkiljahdukset.
Sitten opin, että kyseessä on jättipalsami,
erittäin haitallinen vieraslaji. Tunsin itseni
hölmöksi, ehkä hieman petetyksikin.
Nyt minulle tuottaa suurta iloa, kun saan
purkaa energiaani jättipalsamikasvuston
kitkemiseen tai saan kypsyneen siemenkodan varovasti keräyspussiini ilman, että kota
räjähtää.
Mitä ovat vieraslajit?
Suomen lajisto on muovautunut jääkauden
jälkeen vuosituhansien saatossa tietynlaiseksi. Lajit ovat sopeutuneet ilmastoomme ja
muiden lajien läsnäoloon, ja lopputuloksena on tasapainoinen ja terve ekosysteemi.
Ihminen on järkyttänyt tätä tasapainoa
monin tavoin, esimerkiksi tuomalla tänne
uusia lajeja, jotka eivät luontaisesti olisi levinneet meille. Lajit ovat voineet kulkeutua
rahtilaivojen painovesilastissa tai maailmalta tuotujen elintarvikkeiden seassa. Niitä
on myös voitu tuoda tietoisesti, esimerkiksi
puutarhan koristeiksi.
Yleensä vieraslaji ei sopeudu uuteen
asuinpaikkaansa. Joskus se taas sopeutuu
liiankin hyvin. Luonnollisten vihollisten
puuttuessa laji lähtee leviämään hallitsemattomasti. Tällöin se uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja muiden lajien olemassaoloa
viemällä kaiken tilan. Tällöin puhutaan haitallisesta vieraslajista.
Ilmaston lämmetessä tai muutoin luonnollisen leviämisen seurauksena Suomeen
kulkeutuu uusia lajeja. Näitä kutsutaan
tulokaslajeiksi – ne ovat tulleet tänne omin
avuin.
EU:n vieraslajiasetuksessa (1143/2014)
on määritelty lajit, jotka aiheuttavat erityisen suurta haittaa luonnon monimuotoisuudelle ja joiden torjumiseksi tarvitaan
koko EU:n alueen yhteisiä toimia. Tämän
lisäksi Suomen vieraslajilaissa (1709/2015)
on lueteltu lajeja kansallisesti haitallisiksi
lajeiksi.
Mistä liikkeelle?
Helsingin kaupunki on määritellyt priorisoitavaksi 8 erittäin haitallista ja 15 haitallista vieraslajia. Erittäin haitallisten lajien
listasta löytyy 4 jättiputkilajia, kurtturuusu,

Kurtturuusun tunnistaa mm. siitä, että terälehdet ovat yhdessä kerroksessa. Kuvaaja: Aura Piha

keltamajavankaali, kaniini, minkki ja espanjansiruetana. Haitallisista lajeista löytyy esimerkiksi tattaria, komealupiini, palsameita
ja ruttojuuria.
Olen valinnut tähän kolme lajia, joita
olen havainnut Kulosaaressa ja joiden hävittämiseksi me saarelaiset voisimme hyvin
tehdä jotain.
Vieraslajitalkoilun suosikki:
Jättipalsami
Aasiasta kotoisin oleva jättipalsami on yksivuotinen palsamikasveihin kuuluva ruoho.
Se on helppo tunnistaa. Kukkien väri on
yleensä vaaleanpunainen, mutta voi vaihdella valkoisesta tummanpunaiseen. Kasvit
voivat kasvaa jopa kolmemetriseksi, tosin
yleensä ovat n. 1,5-metrisiä. Lehdet ovat
suikeita, tiheästi sahalaitaisia ja yleensä niissä on punertava reunus. Jättipalsami kasvaa
erityisesti kosteilla paikoilla ja rannoilla.
Jättipalsamin torjunta on helppoa ja
hauskaa talkoohommaa. Kasvin juuret

ovat heppoiset ja yksilöt on helppo nostella juurineen irti maasta. Mitään erityisiä
suojavarusteita ei tarvita (paitsi nokkosia
ja punkkeja vastaan). Koska kyseessä on
yksivuotinen ruoho, riittää että sen nyhtää
kerran. Mullassa muhivat jättipalsamin siemenet säilyvät itämiskelpoisina vain muutaman vuoden. Kitkentätalkoot kannattaa
järjestää kolme kertaa kasvukauden aikana, mielellään alkukesästä ennen siementen kypsymistä. Jättipalsamin kasvusto on
mahdollista saada hävitetyksi muutamassa
vuodessa.
Kurtturuusun torjunta
vaatii sitkeyttä
Kurtturuusu on Suomessa otettu erityiseksi prioriteetiksi vieraslajien torjunnassa.
Sen kasvatus myös yksityisillä pihoilla tulee
olemaan kiellettyä 1.6.2022 alkaen. Koska
kurtturuusu on hankala hävitettävä, kannattaa toimiin ryhtyä heti, jos pihallasi kasvaa kurtturuusua.

Kurtturuusun kiulukat ovat littanoita, kun taas monien muiden lajien kiulukat ovat pitkänomaisia.
Kuvaaja: Aura Piha
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Kurtturuusun tunnistaa siitä, että sillä on
paksut ja kurttuiset lehdet ja suorat piikit.
Kukkien väri vaihtelee valkoisesta aniliininpunaiseen, ja niiden terälehtiä on yleensä
vähän ja vain yhdessä kerroksessa. Kurtturuusun kiulukat ovat litistyneen muotoisia.
Kurtturuusun juurakko on erityisen sitkeä, siksi hävittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Leikkaa ensin pensas oksasaksilla aivan tyvestä. Tämän jälkeen juurakko pitäisi
saada kokonaan kaivetuksi maasta. Operaation jälkeen on syytä tarkkailla aluetta, sillä
pieniä juurenkappaleita saattaa jäädä usein
maahan.
Tattaret eivät anna
muille lajeille lainkaan tilaa
Tatar-lajeja on erilaisia ja niiden tunnistaminen toisistaan on vaikeaa. Kaikki lajit
ovat kuitenkin haitallisia vieraslajeja, joten
pelkoa haitattoman lajin poistamisesta ei
ole. Tatarlajit ovat hieman bambunnäköisiä
ruohoja, joilla on isot herttamaiset lehdet.
Ne muodostavat tiheitä kasvustoja, joiden
seassa ei kasva juuri mitään muita lajeja.
Tatarten hävittäminen on vaikeaa. Pienet
kasvustot voi hävittää leikkaamalla kaikki
varret ja peittämällä maa-ala mustalla muovilla monen vuoden ajaksi. Kun varsi on jo
hieman kasvanut, voidaan se leikata läheltä
tyveä ja ruiskuttaa onttoon varteen torjunta-ainetta. Tämä toistetaan useamman kerran vuodessa. Isommissa kasvustoissa vaaditaan jo kaivinkonetta.
Toivoa ja toimintaa!
Kulosaaressakin löytyy paljon haitallisten
vieraslajien kasvustoja. Kaupunki on jo
ruvennut aktiivisiin toimiin lajien kitkemiseksi kaupungin omistamilla mailla. Lisäksi
kaupunki ja erilaiset järjestöt järjestävät vieraslajitalkoita.
Helsinki kannustaa kaupunkilaisia järjestämään omia talkoita kaupungin mailla.
Tällöin on mahdollista saada tukea ja työkaluja, ja kaupunki hakee myös kerätyt vieraslajit pois asianmukaisesti hävitettäväksi. Jos
haluat järjestää talkoot, voit olla yhteydessä
kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreihin: vapaaehtoistoiminta@hel.fi
tai vapaaehtoistoiminta.hel.fi.
Järjestin itse viime kesänä kahdet jättipalsamitalkoot Kulosaaressa. Myös seuraavana
kesänä on tarkoitus talkoilla yhdessä. Talkoopaikat ja -ajat tarkentuvat myöhemmin.
Jos kiinnostaa osallistua, seuraa Kulosaari –
Brändö -Facebook-ryhmää tai laita minulle
viestiä halukkuudestasi osallistua: aura@
pihanet.net.
Kun havaitset vieraslajikasvuston ja sormesi syyhyävät päästä sen kimppuun, on
ensin selvitettävä kenen tontilla kyseinen
kasvusto on. On helppo selvittää, onko
tontti kaupungin omistuksessa: mene osoit-

Jättipalsamikasvustoa Kulosaarentien ja Vuorineuvoksentien kulmassa. Kuvaaja: Aura Piha

teeseen kartta.hel.fi. Klikkaa vasemmalta
auki Aineistot-valikko, klikkaa auki Taustakartat ja sieltä Kiinteistökartat. Valitse
Kiinteistökartta ja Maanomistus- ja vuokrausalueet. Kaupungin alueet näkyvät vihreällä. Jos kyseessä ei ole kaupungin tontti,
voi mennä vaikka soittamaan ovikelloa ja
tutustumaan tontin omistajaan.
Muista hävittää jäte oikein
Jos olet innostunut hävittämään vieraslajeja, pidä huoli, että homma hoituu oikein
loppuun asti. Esimerkiksi tattaret leviävät
helposti pienestäkin juurakonpalasesta. Älä
laita vieraslajeja sisältävää puutarhajätettä
kompostiin, lehtikompostiin tai biojäteastiaan. Laita jäte tiukasti jätesäkkiin, vaikka
tuplasäkkiin, ja laita sekajäteastiaan.

Kukkivan jättipalsamin tunnistaminen on
helppoa. Kuva: Terhi Ryttäri/SYKE

Iloinen-talkoojoukko-aura-piha:
Kesällä 2020 talkoiltiin useammassa paikassa ympäri Kulosaarta. Talkoissa saa hyvää ulkoilua ja
liikuntaa ja samalla tekee hyvää
luonnolle! Kuvaaja: Aura Piha

Lisää tietoa, tukea ja
tapahtumia: viekas.laji.fi
www.sll.fi/mita-me-teemme/
luonnonhoito/viekas-life
vieraslajit.fi

Tatarkasvustojen alla ei kasva mitään muita lajeja. Tämän kasvuston Kulosaaresta kävi Helsingin
kaupunki hävittämässä kaivurilla keväällä 2021. Kuva: Aura Piha
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Te o r i a n i m e n H e l s i n ge al ku p e rä s t ä
Nimen Helsinge/Helsinki perusteena paikan hals-salmikapeikot

J

o 1630-luvulta alkaen on esitetty arvelua, että nimi Helsinge on tullut siitä,
että paikalle on tullut asukkaita Ruotsin
Helsinglandet-maakunnasta.
Jo 391 vuotta ainakin 13 johtavaa kielten
ja historian asiantuntijaa on esittänyt tätä
selitystä kirjoissaan ja kirjoituksissaan.
En hyväksy tuota arvelua. Eivät ihmiset
ota entisen asuinpaikkansa nimeä eivätkä
vie sitä uuden asuinpaikkansa nimeksi. Niin
kovasti kuin varsinkin historian tutkijat ja
myös kielten tutkijat esittävät tätä siirtonimiteoriaan paikannimien selityksiksi. Osaamatta kuitenkaan usein esittää, mistä sai nimensä se paikkakunta, jolta asukkaat muka
muuttavat uudelle asuinpaikalle.
Jo eräkulttuurin aikana asumattomillakin
paikoilla oli nimet. Ne olivat sitten asuttujen paikkojen niminä.
Ruotsin kielessä maastosanalla hals on
monia merkityksiä ja yhtenä merkitys ’salmikapeikko’. Ruotsissa maakuntanimen
Helsingland perusteena ovat paikan rannikon salmikapeikot. Samoin kaupunkinimet

Helsingborg ja Tanskan Helsingör saivat nimensä siitä, että ovat Tanskansalmien kapeikon rannalla.
Suomen rannikkoseuduilla kaikki 14
Helsing-, Hälsing- ja Hals-alkuista paikannimeä ovat saaneet nimensä paikallisesti siitä,
että ovat hals-salmikapeikoiden maastoa
paikkoina. Ne ovat näin hydrotopografisia
paikannimiä paikoillaan.
Kun skandinaavit jo ainakin 1.500 vuotta
sitten varhaisrautakaudella liikkuivat Suomenlahden rannikoita itään, heillä oli jo silloin nimet rannikon merkittäville paikoille.
Vaikka eivät olleet asuttuja, ne olivat heidän
leiripaikkojaan ja lyhytaikaisia kalastuspaikkojaan.
Kun he liikkuivat nykyisen Helsingin
saarten Kulosaaren ja Laajasalon kapeita salmia Vantaanjoen suulle, nuo salmikapeikot
olivat jo silloin heille hals-paikkoja ja siitä
johtuen sen tienoon nimenä jo heillä oli silloin Helsinge.
Asuinpaikan nimeksi tuo Helsinge tuli
vain Vantaanjoen varrelle, hiukan sisämaa-

HARRY BOGOMOLOFF
Valtuuston varapuheenjohtaja, kok.

Kulosaaren puolesta
valtuustossa
vuodesta 1985
KulosaarelaisetBrändöborna ry:n
aikaisempi puheenjohtaja

han päin perustetulle asutukselle. Asiakirjoihin asutuksen nimi tuli v. 1351 muodossa Helsinga. Mutta asutus on ollut paikalla
jo paljon aikaisemmin.
Ja sitten myös joen alimman kosken nimeksi tuli Helsingfors, joka nimi sitten tuli
kuningas Kustaa Vaasan vuonna 1550 perustaman kaupungin nimeksi.
Kun Pietari Brahe siirsi kaupungin Vironniemelle vuonna 1640, niin silloin kaupunki tuli salmikapeikoiden paikalle, joka jo
ainakin 1.500 vuotta sitten oli skandinaavipurjehtijoiden kielenkäytössä Helsinge.
Kaupunki siis sijoitettiin silloin aika tarkkaan paikalle, joka oli alkuperäinen Helsinge.
Jos nimelle Helsinge/Helsinki halutaan
esittää selitys suomen kielellä, niin voi sanoa
että se on ’salmikapeikoiden paikka’.
Ilmari Kosonen

TÄMÄKÄÄN TAIDETEOS EI OLE
KULOSAARESSA
TEKSTI: LIISA HORELLI JA EIJA KIURU
K U V A : W I K I M E D I A C O M M O N S I STA

K

orona-aikana
olemme
kaivanneet kulttuurikokemuksia. Tämän kirjoittajat ovat inspiroituneet ranskankielisestä, Pierre Sterckxin
vuonna 2009 toimittamasta
teoksesta Les plus beaux textes
de l´histoire de l´art. Siinä kuuluisat filosofit ja kirjailijat ovat
valinneet maailmankuuluista
taideteoksista mieleisensä ja tekevät niistä omat tulkintansa.
Mitähän kulosaarelaiset mahtavatkaan ajatella tuossa kirjassa esitellyistä valinnoista ja
niiden selityksistä?
Ensimmäiseksi tarkastelemme tässä kirjoituksessa Johan
Wolfgang von Goethen valitsemaa veistosta, Laokoon-ryhmää, joka on antiikin ajan tunnetuimpia taideteoksia. Se on
tehty 100-luvulla jälkeen ajanlaskumme alun, löydetty Roomasta vuonna 1506 ja sijaitsee nykyään
Vatikaanin museossa. Laokoon-ryhmä
lienee nyt hiukan ajankohtainen Suomessakin, sillä sen kipsikopiota, joka sijaitsee
Helsingin yliopiston päärakennuksessa,
konservoidaan parhaillaan. Pian se nähtäneen entisellä paikallaan, yliopiston peruskorjauksen aikanaan valmistuttua.
Goethen tulkinnan mukaan veistos
ei oikeastaan edusta sitä, mitä mytologia kertoo: ”Laokoon varoitti troijalaisia
päästämästä kaupungin portista sisään
Troijan puuhevosta, jonka sisällä oli piilossa kreikkalaisia sotureita. Silloin ju-

malat rankaisivat Laokoonia ja lähettivät
rangaistukseksi kaksi merikäärmettä kuristamaan hänet ja hänen poikansa”.
Goethen mielestä taideteoksessa ei oikeastaan ole kyse jumalten kostosta, vaan
siinä kuvataan isää, joka taistelee poikiensa ja itsensä puolesta tavallisia matelijoita
vastaan. Kuvanveistäjä on valinnut tapahtumasta hyvin ratkaisevan hetken, joka
dynamisoi katsojan. Teosta vastapäätä
seisovan tarkkailijan silmien sulkeminen
ja avaaminen voinee tehdä teoksesta liikkuvan, vaikka ryhmän on tehnyt liikkumattomaksi salama tai kivettänyt aalto.
Patsasta leimaa asteittaisuus, sillä käärme

Kannatan ostarin
saneerausta, en
purkua. Vastustan
edelleen Kruunusiltoja
sekä Kuorekarin
maantäyttöjä.

MARI
HOLOPAINEN
TALOUSOSAAJA LASTEN
JA LUONNON PUOLELLA

facebook.com/bogovaalit21

BOGO - AINA OIKEALLA, USEIN OIKEASSA.

EHDOLLA KAUPUNGINVALTUUSTOON
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sitoo vain vanhimman pojan
alaraajat, kun taas nuoremman pojan rintakehä puristuu
ja henki salpautuu. Isä puolestaan yrittää vapauttaa itsensä
työntäen voimakkaasti toista
käärmettä, joka puree häntä
lonkkaan. Veistoksesta huokuu
sekä pelon, kauhun että säälin
tunteita, jotka tarttuvat myös
katsojaan.
Goethelle olivat seuraavat
asiat tärkeitä: taideteoksen anatomia ja puoleensavetävyys, esitetyn hetken merkityksellisyys,
väkivallan ja kärsimyksen sekä
toisaalta harmonian ja kauneuden välinen tasapaino.
Mitähän mieltä kulosaarelaiset ovat Laokoon-ryhmästä?
Lehtemme toimitusneuvoston jäsen Mikko Myllykoski
etsii tällaista paikallistulkintaa:
”Ehkäpä ensimmäinen siltayhteys
Kulosaaresta kaupunkiin oli huvilaidyllille eräänlainen Troijan hevonen. Nyt sen
vatsasta löytynyt itäväylällinen läpikulkuliikennettä vyöryy saaremme läpi. Mutta
kukahan mahtoi olla tuon ajan ylipappi
Laokoon, joka yritti turhaan varoittaa?”
Noista varoituksista ei mahda olla varmaa tietoa. Sen sijaan seuraava Troijan
puuhevonen taisi olla kyseessä, kun Helsingin kaupunki vuonna 1946 kaappasi
Kulosaaren kunnan itselleen. Silloin varoittajia ja taistelijoita oli lukuisia, entistä
tasavallan presidenttiä ja korkeimman oikeuden silloista presidenttiä myöten.
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TEKSTI: LIISA HORELLI

L

ehden maaliskuun numerossa haastattelin muutamia kunnallisvaaliehdokkaita Kulosaarta koskevista asioista.
Tein kolme kysymystä, jotka löytyvät edellisestä Kulosaarelaiset-lehdestä, sekä painetusta että digitaalisesta, joka puolestaan
löytyy Kulosaarelaiset ry:n kotisivulta www.
kulosaarelaiset.fi kohdasta Kulosaarelaiset-lehti.
1. 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?
2. Kruunuvuoren selän siltojen (”Kruunu
sillat”) rakentamiskustannukset ovat Helsingin kaupungin viimeisimmän arvion
mukaan nousemassa 350 miljoonaan euroon. Olisitko valmis pysäyttämään siltahankkeen ja korvaamaan sen taloudellisesti
edullisilla sekä matkustajia että autoja kuljettavilla saaristolautoilla?

3. Olisitko valmis parantamaan Kulosaaren
nykyisen bussiliikenteen palvelutasoa, palauttamalla bussin 16 vanhan reitin Kauppatorin kautta Etelä-Helsinkiin?
Vastaajina olivat puolueiden mukaisessa
aakkosjärjestyksessä: kokoomuksen Mirita
Saxberg, perussuomalaisten Sampsa Rydman, ruotsalaisten Kristiina Michelsson,
sosiaalidemokraattien Olli-Pekka Koljonen
sekä vihreiden Mari Holopainen. Vain Mic
helsson ja Holopainen asuvat Kulosaaressa.
Yhteenvedossa totesin, että kaikkien puolueiden edustajat suhtautuivat myönteisesti
bussin 16 reitin palauttamiseen ennalleen.
Perussuomalaisten, RKP:n ja Kokoomuksen edustajat eivät kannattaneet Kuorekarin rakentamista. Perussuomalaisia lukuun
ottamatta he olivat myös valmiita pysäyttämään Kruunusiltojen rakentamisen. SDP:n
edustaja oli Kruunusiltojen rakentamisen
kannalla ja kannatti myös Kuorekarin edelleen kehittämistä. Sen sijaan Vihreiden
kuntavaaliehdokas Mari Holopaisen kanta
oli, päinvastoin kuin edellisessä lehdessä
kirjoitin, se että Kuorekarin hanketta ei olisi
pitänyt edistää varausmenettelyllä, vaan te-

kemällä ensin ympäristöselvitykset ja kuulemalla asukkaiden mielipide hankeideasta.
Kuntavaalien siirtymisen myötä on tullut
lisää myös Kulosaaressa asuvia ehdokkaita:
heitä ovat aakkosjärjestyksessä: Harry Bogomoloff (kokoomus), Katja Kiuru (Asukkaiden Helsinki), Annika Moore (vihreät)
ja Mikael Pälvi (kokoomus).
Kulosaarelaisia äänestäjiä saattavat kiinnostaa myös Ville Kohvakka (RKP),
Laura Kolbe (keskusta) ja Matias Pajula
(kokoomus). Ville on Kulosaaren yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinjan
johtaja, Laura Kulosaari-asiantuntija ja Matias KSYK:n opiskelija muutaman vuoden
takaa.
Toivottavasti myös he haastavat panelistit kiperillä kommenteillaan. Livestriimaukseen voi siis osallistua FB-sivuilla Kulosaari-Brändö samanaikaisesti tilaisuuden
kanssa.
Tilaisuus Lukutuvassa Kulosaaren yhteiskoulun tiloissa osoitteessa Svinhufvudinkuja 6 järjestetään yleisölle pandemiatilanteesta riippuen.
Livestriimaus: facebook-ryhmässä kulo
saari-brändö.

Palvelemme nyt myös verkossa
www.herttoniemenapteekki.fi

ONKO KOTONASI
VANHENTUNEITA LÄÄKKEITÄ?

RESEPTILÄÄKKEET
VERKOSTA

Aika ajoin on hyvä käydä läpi kodin
lääkekaappi. Käytöstä poistuneet ja
vanhentuneet lääkkeet voi palauttaa
maksutta apteekkiin hävitettäväksi.

Miten lääkejätteet lajitellaan
ennen kuin ne tuodaan
apteekkiin?

AINA
AVOINNA

• tabletit läpinäkyvässä pussissa
poistettuna ulkopakkauksistaan

Tilaa apteekkituotteet, myös
reseptilääkkeet, kätevästi suoraan
kotiisi tai nouda ne kauppareissulla
NOUTOAUTOMAATISTAMME:

K-Supermarket Hertta
K-Market Roihuvuori
Alepa Kulosaari

• voiteet ja nestemäiset lääkkeet
omissa pakkauksissaan
• jodipitoiset lääkkeet (Jodix,
Betadine, Iodosorb) erillään muusta
lääkejätteestä
• elohopeakuumemittarit erillään,
särkynyt mittari tiiviissä paketissa
• ruiskut ja neulat erillään
Poista reseptilääkkeistä ohjeliput
tietosuojan turvaamiseksi. Lajittele
pahviset ulkopakkaukset kartonkiastiaan ja lasi lasinkeräykseen.
Apteekista ostetut elintarvikkeet ja
ravintovalmisteet eivät ole ongelmajätteitä. Ne voi hävittää bio- tai
sekajätteen mukana.
Huom! Apteekit eivät ota vastaan
paristoja, kemikaaleja, liuottimia tai
muita kotitalouksien ongelmajätteitä,
koska niitä ei käsitellä lääkejätteiden
kanssa. Nämä ongelmajätteet voi viedä
kunnan osoittamaan keräyspisteeseen.

✂

V a a l i p a n e e l i 2 0 . 5 . K l o 1 8 –1 9
Kulosaaren lukutuvassa ja
välitettynä fb:n kautta

HERTTONIEMEN APTEEKKI

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

www.herttoniemenapteekki.fi

Annamme mielellämme
lisätietoja lääkkeiden
hävittämisestä.

www.herttoniemenapteekki.fi

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

EERON JA PENAN ”KALA”

KUNNIAA WIVI LÖNNILLE
Suomen ensimmäisiin naisarkkitehteihin
kuuluneen Wivi Lönnin syntymästä tulee
kulumaan 150 vuotta ensi vuonna. Kulo
saarelaiset ry ehdottaa Helsingin kaupungin
nimitoimikunnalle, että Kulosaarentie 22 ja
24 kohdalla Kalliokaivonmäkeä vastapäätä
oleva pieni puisto nimettäisiin Wivi Lönnin
puistoksi tai puistikoksi.
Wivi Lönn ei kuulu Kulosaaren perustajiin, joista jokaisen nimi esiintyy Kulosaaren paikannimissä, mutta hän asui saarella
ja piirsi tänne muutaman rakennuksen. Hänestä on ilmestynyt tänä vuonna romaani,
Pirkko Soinisen kirjoittama Valosta rakentuvat huoneet, joka on meillä Lukutuvassa.
Heikki Kukkonen esitteli Wiviä ja hänen
töitään Kulosaarelaiset-lehden 2020-6 arkkitehtisarjassa, jonka osa 13 on Wivi Lönn,
ensimmäinen lajissaan.

K U V A T : E E R O T A M M I N E N J A P E N T T I R A N TA L A

Ensin oli kaislikko Hopeasalmen rannalla.
Ja Eero, jonka lukijat ehkä tuntevat osakekirjojen ja vanhojen puhelinten keräilijänä.
Kaislikosta pilkisti jotakin. Eero löysi
kaislojen välistä sähkökitaran. (Tästä
uutisoi Helsingin Sanomat nettiversiossaan
14.4.)
Sitten tuli Eeron luo Arto (muusikko ja
KSYK:n oppilas menneiltä vuosikymmeniltä) ja sai kitaran soimaan.
Pena, lehdessäkin esitelty harrastuskalastaja, huomasi kalastajaa kiinnostavan
uutisen. Hänellä välähti!
Hän oli itse ”äkännyt” samoihin aikoihin
repun toisessa kaislikossa. Kalastajana
hänellä oli veneessä mukana onkimisvälineet, jotka olivatkin tässä tarpeen. Hän oli
heittänyt uistimen tarttuakseen reppuun ja
sai saaliin. Siinä vaiheessa hän ei ajatellut
kitaraa, reppu kun reppu. Mutta ei se
ollutkaan mikä tahansa reppu, vaan kuului
Eeron löytöön.
Ihmeellisiä ovat merivirrat. Kitara ja sen
kotelo olivat joutuneet veteen Kalasataman
”terveyskeskuksen” lähellä. Siitä oli kitara
ajautunut Kulosaaren sillan ali Hopeasalmen puolelle ja päätynyt kuolleiden kaislojen joukossa Kulosaaren rannalle lähelle
Mustikkamaan siltaa. Kotelo oli lähtenyt
toiseen suuntaan eli kohti Kivinokkaa.
Löytöpaikka oli Penan lähettämän kuvan
perusteella Kipparlahden venesatama. Oli
siinä repulla uimamatka hyisessä merivedessä!
Kitaralle löytyi nopeasti omistaja ja
mereen joutumiselle syy. Niistä voi lukea
21.4. ilmestyneen HS-Helsinki lehden
artikkelissa Kulosaari: Miten rock-tähden
kitara päättyi mereen?
Eero ja Pentti tunsivat toisensa hyvin jo
ennen tätä episodia. Tämän jälkeen luultavasti entistä paremmin.

EUGEN SCHAUMANIN
LEIKKIPUISTOON JÄRJESTYSTÄ
Kluuvin puistoon on yleisön pyynnöstä
tuotu säilytyslaatikko hiekkalaatikossa tarvittaville ”työkaluille”. Entinen kaupungin
puistoon tuoma oli rikki ja laho, ja nykystrategian mukaan leikkipaikoille ei enää tuoda
laatikoita. Uusi kappale on Kulosaarelaiset
ry:n hankkimana saarelaisten yhteinen.
Toivottavasti käyttäjät pitävät siitä hyvän
huolen. Rikkinäiset lelut joutavat roskiin!
Hiekkalaatikkoiän ylittäneiden lasten vanhemmat voivat tuoda ehjiä turvallisia lelujaan niiden tilalle. Hankitaan laatikkoon numerolukko, jos se osoittautuu tarpeelliseksi.

UIMAAN KULOSAAREN RANNASTA
OmaStadi-hankkeeseen liittyvässä mielipidetiedustelussa Facebookissa sai eniten kannatusta tekojäärata Mustikkamaalle, mutta
se ei mahtunut hankkeen rajojen sisään.
Toiseksi tuli (talvi)uimapaikka Kulosaareen.
Se idea pääsi eteenpäin ja on nyt mukana
koko hankkeen valmistelussa. Jonna Härmävaara edistää asiaamme OmaStadi-hankkeessa. Ehdotus Axel Ståhlen puiston eli
Karl Lindahlin polun virallisesta uimapaikasta ei käy kaupungille, sillä pelastuslaitos
ei pääse sinne.
Kulosaarelaiset ry:n puheenjohtajalta
Satu Väkiparralta saatiin lehteä varten uutinen: ”Parhaillaan neuvotellaan kaupungin
kanssa uimalaiturin rakentamisesta Bomanssonin tien päähän ja ollaan toiveikkaita, että jo ensi talvena päästään polskimaan
Kulosaaren oman uimakopin kautta.”
KULOSAARELAISET OVAT
HUOLISSAAN
Nämä otsikot aiheuttavat tänä keväänä
huolta monille kulosaarelaisille. Syystäkin.
”Kulosaaren sillasta löytyi vaurioita, autoliikennettä saatetaan rajoittaa.” (YLE
8.3.2021)
”Tältä näyttävät purku-uhan alle joutuneen Kulosaaren sillan vauriot – Sillan uusiminen maksaisi kymmeniä miljoonia euroja.” (Helsingin Sanomat 28.4.2021)
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BAANA JA SEN VAARAT
Kulosaarelaiset-lehti kysyi Baanan rakentajan
tiedottajalta ”Miten Baanalla toimitaan?” täsmentäen vielä: ”Saako esim. auto ohittaa toisen auton, jos ei vastaan ole tulossa ketään? Tai
saako ohittaa jopa polkupyörän?”
Käyttöohje sivulta www.kulosaarenpuistotie.fi ”Kuvakin sen kertoo.”
Lehti tivasi lisäohjeita vedoten turvattomuuteen ja suoranaisiin vaaroihin, jotka
johtuvat ainakin facebook-kirjoitusten perusteella paljon siitä, että pyöräilijät ajavat
jalkakäytävällä ja ylipäätänsä noudattamatta
liikennesääntöjä.
Vastaus ei ollut oikein vastaus vaan selitys,
joka päättyy rohkaisevasti: .”..uuden pyöräkadun liikennemerkin sisäistäminen vie oman
aikansa.”
Toivottavasti sisäistämistä odotellessa ei tule
vakavia vahinkoja. Maltti on valttia tässäkin
asiassa. Turha tässä on käydä neuvomaan Baanan käyttäjiä, joista useimmat taitavat tulla
muista kaupunginosista.

suojatietä pysäköityjen tai pysähtyneiden
autojen aiheuttamasta vaarasta lapsille.
Kun kaikki toimivat sääntöjen mukaan, vältetään turhat vaarat ja onnettomuudet.
Pysäyttäminen on kielletty jalkakäytävällä,
suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella
sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä...

Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on aina kiinnitettävä huomiota ajonopeuteen. Kuljettajan on ajettava sellaisella
nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää
ajoneuvonsa ennen suojatietä. Kuljettajan on
aina annettava esteetön kulku jalankulkijalle,
joka on suojatiellä tai astumassa sille.
( h t t p s : / / w w w. m i n i l e x . f i / a / s u o j a tien-eteen-pysähtyminen)
UUTTA VESILIIKENNETTÄ
Kulosaarelaiset ry näkisi mielellään lautan
kuljettamassa matkustajia keskustasta Kruunuvuorenrantaan ja takaisin tulevien Kruunusiltojen sijasta. Tänä kesänä on tulossa pari
uutta lauttayhteyttä.
Lauttaliikennöinti Hakaniemestä Kruunuvuorenrantaan 12.6. alkaen
JT-Linen kyydissä Hakaniemestä Kruunuvuorenrannan kautta Vasikkasaareen, Vallisaareen ja Lonnaan, ja takaisin Kruunuvuorenrannan kautta Hakaniemeen. (https://bit.
ly/2P1U8d4)
Lauttaliikennettä Kruunuvuorenrannasta Kauppatorille kokeiluna 17.5. – 18.6.
Arkisin Nordic Shoreline m/s Julialla, viikonloppuisin City Cruises m/s Lotalla.

KESTOHUOLI: AUTOT JA KOULULAISET
Viime aikoina on Facebookin Kulosaari –
Brändö -palstoilla keskusteltu liian lähelle

wotkin’s hannus

wotkin’s tehtaanmyymälä

Lihan ja kalan erikoismyymälä
Kurjenkellontie 1,
02270 Espoo

Vanha talvitie 8,
00580 Helsinki

www.wotkins.fi

KULOSAARESSA TAPAHTUU
KULOSAARI-MUISTILISTA

HUOM! Seuraa Facebookin Kulosaari –
Brändö -sivua, josta löydät viime hetken
muutokset tapahtumiin!
20.5. to klo 18–19 KUNTAVAALIPANEELI
LUKUTUVASSA, LIVESTRIIMATTUNA FACEBOOK: KULOSAARI – BRÄNDÖSSÄ
25.5. ti klo 18:00 KULOSAARELAISET RY:N
VUOSIKOKOUS LUKUTUVASSA
29.5. la SIIVOUSPÄIVÄ JA KIRPPUTORI RISTO RYTIN PUISTOSSA
8.6. ti klo 17:00 LASTEN ONKITAPAHTUMA
KLUUVIN PUISTOSSA
13.6. su KUNTAVAALIT
12.8. to ILLALLINEN KULOSAAREN TAIVAAN
ALLA
25.8. ke KULOSAARI-PÄIVÄ
23.9. to TEEMAILTA LUKUTUVASSA: MARJO
T. NURMINEN ESITTELEE KIRJOITTAMANSA
KIRJAN ITÄMEREN TYTÄR.

H A R R I E T O N TÄ N Ä K I N
K ESÄ N Ä V ES I L L Ä .

Kirjoittamalla nimensä lainauskirjaan lainaaja ilmoittaa ymmärtäneensä lainauksen
ehtona olevat, säännöt ja oman vastuunsa.
Veneessä on oltava kaksi paria airoja,
perämela, pelastusliivit, äyskäri ja ankkuri
köysineen. Ilman näitä ei mennä vesille!
Brändö Seglare tarjoaa veneelle laituripaikan ja Kuparilyhty huolehtii korvauksetta varauskirjasta sekä avaimesta, joista
molemmille kuuluvat lämpimät kiitokset.
Kulosaarelaiset ry:n puolesta veneestä on
huolehtinut jo vuosikausia yhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Rantala.
LASTEN ONKITAPAHTUMA
Jo perinteeksi muodostunut lasten onkitapahtuma järjestetään tiistaina 8.6. klo 17
alkaen Eugen Schaumanin puistossa Kluuvinlahden rannalla. Onkimisen ohella on
tarjolla mehua ja makkaraa.
Kulosaaren kuuluisa kalastaja Pentti Rantala toivottaa kaikki innokkaat kalastajat
tervetulleiksi. Parhaat kalastusohjeet saa
Penalta! (Huonon sään sattuessa ongitaan
toiseen aikaan.)

•

Kulosaarelaiset ry:n neljän hengen soutuvene Harriet hankittiin vuonna 2005 Kotiseuturahaston Säätiön tuella ja Harry Blässarin
idean pohjalta. Vene on ollut siitä lähtien
joka kesä saarelaisten vapaasti lainattavissa.
Niin on nytkin.
Veneilykaudella Harrietia säilytetään
Brändö Seglaren laiturissa. Varauskirja ja
avain ovat Kuparilyhdyssä. Veneen käyttö
on ilmaista. Avain on palautettava samana
päivänä Kuparilyhtyyn sen aukioloaikana.
Kulosaarelaiset ry ei ole vastuussa sääntöjen noudattamatta jättämisen tai veneen
väärinkäytön seurauksena tapahtuvista vahingoista eikä käyttäjien toimien seurauksena mahdollisesti tapahtuvasta veneen
kunnon, varustuksen tai merikelpoisuuden
vähenemisestä ja sen mahdollisista seurauksista venettä lainanneille.
• Veneessä saa olla enintään neljä henkilöä.
• Veneellä saa tehdä ainoastaan päiväretkiä.
• Veneeseen ei saa kiinnittää moottoria.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

KESÄN ”KUUMAT” MAKSUTTOMAT
HARRASTUSPAIKAT
KULPS-KENTÄN TEKONURMELLA
FUTISTA JA VIERELLÄ KUNTOILUTELINEET
AXEL STÅHLEN PUISTON JA BOMANSONINTIEN PÄÄN ”VILLIT UIMAPAIKAT”
LASTEN LEIKKIPAIKAT, KORTTELITALON PIHA...
RISTO RYTIN PUISTOSSA PIENI FUTISKENTTÄ JA KORIPALLOTELINE
RELANDERIN AUKIOLLA OMATOIMISTA LENTOPALLOA JA PETANKKIA
PIKNIKEILLE PUISTOT KULOSAARESSA, MUSTIKKAMAALLA, KIVINOKASSA
KUNTORATA: NOUSU METROASEMALTA TUPAVUORELLE TAI KLUUVIN
RANNALTA KELLOTORNIN JUURELLE
TOISTETTUNA MUUTAMAAN KERTAAN
KULOSAAREN KIERTO KÄVELLEN TAI
JUOSTEN
OMAN KODIN IKKUNOIDEN PESU JA
SIIVOUS (TOIMITUKSEN PERHEEN
EHDOTUS!)
MUSTIKKAMAAN JA KIVINOKAN
UIMARANNAT JA LENKKIPOLUT
MERELLE HARRIET-SOUTUVENEELLÄ!
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KULOSAAREN TAIDEKOULU
Kulosaaren taidekoulun uusien 4–14-vuotiaiden oppilaiden ilmoittautuminen syyslukukaudelle 2021 alkaa 1.6. Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoa löytyy kotisivuilta
kulosaarentaidekoulu.fi,
sähköpostitse
info@kulosaarentaidekoulu.fi tai soittamalla kuvataideopettaja Kata Ruohtulalle
0405400735.
KIVINOKAN KESÄTEATTERI
Kävelymatkan päässä, Kulosaaren vieressä,
kesällä nähtävänä kolme eri näytelmää: kesä-heinäkuussa Uppo-Nalle, heinä-elokuussa Linjat kuumina ja elokuussa Leppäkerttu
Pilkuton. (Mainos viereisellä sivulla.)

SEURAKUNTA TARJOAA KESÄLLÄ
Messu Kulosaaren kirkossa sunnuntaisin
(paitsi 27.6.) ja juhannuspäivänä la 26.6.
klo 10. Messun jälkeen kirkkokahvit epidemiatilanteen salliessa.
Kesäkahvit Kulosaaren kirkon mäellä:
• to 3.6. klo 13 seurakuntasalissa.
Jenni Kallio
• to 17.6. klo 18 kellotapulilla.
Sari Oikarinen
• to 1.7. klo 13 seurakuntasalissa.
Jenni Kallio
• to 15.7. klo 18 kellotapulilla. Jenni Kallio
• to 29.7. klo 13 seurakuntasalissa.
Juha-Matti Tikkanen
• to 12.8. klo 18 kellotapulilla. Outi Lantto
Laulun siivin -yhteislaulutilaisuudet
Kulosaaren kirkossa
Joka toinen keskiviikko klo 14
(2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8. ja
25.8., parilliset viikot)
kahvit alkaen klo 13.30, jos koronatilanne sen sallii.
Laulattajana Kirsi Lemponen, paitsi 14.7.
Marika Leino ja 28.7. Marjasisko Varha.
Yhteislaulutilaisuus Herttoniemen siirtolapuutarhan riihellä
su 25.7. klo 15. Marjasisko Varha, Jenni
Kallio. Kahvila auki klo 13–15.

Lasten pihahoito kesä-heinäkuussa
(7.6. –16.7.)
Helpotusta lapsiperhearkeen: 1,5–6-vuotiaan lapsen maksuton lastenhoito lapsen
omalla pihalla 1–1,5h kerrallaan. Lasten pihahoitoa tehdään Herttoniemen seurakunnan alueella eli Herttoniemessä, Herttoniemenrannassa, Kulosaaressa ja Myllypurossa.
Lasten pihahoitoa voi saada seuraavina
aikoina:
• ma klo 12.30–16.45
• ti klo 8.30–13.00
• ke klo 8.30–16.45
Lähetä tekstiviesti seurakunnan lastenohjaaja Marika Sointulalle (050 3827950)
ennen klo 17 viimeistään kaksi päivää ennen toivomaasi hoitopäivää. Kerro viestissä
toivomanne hoitopäivä ja kellonaika, lapsen
nimi ja ikä, osoitteenne sekä oma nimesi.
Saat viestiisi kuittauksen, jos hoito onnistuu toivomanasi aikana. Jos lapsi sairastuu
tai on nuhainen, hoito tulee perua.

Diakonian ajanvaraus
Ajanvaraus puhelimitse ma klo 13–14 ja ke
klo 9–10 numerosta 09 2340 3344.
Seurakuntatoimisto:
Avoinna ma, ti ja to, pe klo 10–14, ke suljettu. Korona-aikana asiointi vain puhelimitse tai sähköpostitse. Puh. 09 2340 3300,
herttoniemi.srk@evl.fi.
HERTTONIEMEN SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRAN VAALI
Herttoniemen seurakunnan kirkkoherran
virkaa ovat hakeneet Minnamari Helaseppä, Henri Järvinen, Janne Keränen ja
Mari Mattsson.
Tutustu oheiseen ilmoitukseen, seuraa
vaalia nettisivujen kautta ja osallistu omalta
osaltasi ilmaisemalla mielipiteesi sähköisesti
tai suoraan neuvoston jäsenille.

Illallinen
Kulosaaren
taivaan alla
Risto Rytin puistossa
to 12.8. klo 18

Koronatilanteen ja sään salliessa:
tuo piknikviltti tai oma pöytäryhmä. Tuo takeawayta tai
kanna perheesi illalliskattila ulos, tyyli vapaa!
Pidetään turvavälit & maskit.
Tervetuloa mukaan!

HERTTONIEMEN SEURAKUNTAAN UUSI
KIRKKOHERRA – KERRO MIELIPITEESI!
Kirkkoherranvaali on 15.6.2021. Valinnan tekee seurakuntaneuvosto.
Vaalipaneeli lähetetään suorana verkkolähetyksenä 1.6. klo 18
osoitteessa facebook.com/herttoniemenseurakunta. Paneelia voi
seurata myös nettisivuilta osoitteessa helsinginseurakunnat.fi/
herttoniemenseurakunta/live, mistä löytyvät sekä ehdokkaiden
esittelyt että seurakuntaneuvoston jäsenet.
Haluamme tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua
kirkkoherran valintaan kertomalla mielipiteensä. Lähetä viestisi
5.6.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen herttoniemi.srk@
evl.fi tai postitse osoitteeseen Herttoniemen
seurakuntatoimisto, Hitsaajankatu 4,
00810 HELSINKI. Voit myös ottaa suoraan
yhteyttä seurakuntaneuvoston jäseniin.
Herttoniemen seurakuntaneuvosto
Ilmoitus Kirkko ja kaupunki -lehdessä 20.5.2021
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